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2. новембра 2016: у Га лерији Матице српске изведена је
представа о љубави Лазе Костића и Ленке Дунђерски Од
раја до безњенице.

тел. 021/420-199

Врућ инић, професори Беог радске богословије, Никола
Стојановић, Марко Матић и Вук Арсеновић, ученици бо
гословије и сарадници на изради монографије, те монах
мр Игњатије Марковић под чијим је руководством књига
и настала. Музички програм извео је хор Богословије Св.
Саве. Промоцији је такође присуствовао и др Драган Про
тић, професор и ректор Богословије. У име Матице српске
дома ћин ску па био је проф. др Ђорђе Ђу рић, генерални
секретар.
4. новембра 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру пра
тећег програма изложбе Кошница. Традиција и савремено
стваралаштво, одржано је стручно тумачење мр Данила
Вуксановића, аутора изложбе.

3. новембра 2016: Миодраг Копривица, генерални дирек
тор Јавног медијског сервиса Радио-телевизијe Војводине,
проф. др Драган Станић, председник Матице српске, Се
лимир Рад уловић, управник Библиотеке Матице српске,
др Тијана Палковљевић Бугарски, управник Галерије Ма
тице српске, и академик Миро Вуксановић, директор Изда
вачког центра Матице српске, потписали су протокол о
сарадњи Радио-телевизије Војводине и Матице српске, Би
блиотеке Матице српске, Галерије Матице српске и Изда
вачког центра Матице српске. Током потписивања истак
нуто је да је наставак сарадње ове две установе од посебног
значаја за буд уће припреме Града Новог Сада за Европску
престониц у култ уре 2021. године, као и за информисање
и унапређење вид љивости књижевних, култ урних и на
учних активности које се спроводе у Новом Сад у.

4. новембра 2016: у Матици српској одржана је промоци
ја књиге Богос ловија Св. Саве у Београду (1836–2016). О
књизи су говорил и Његово преос веш тенс тво епис коп
бачки др Иринеј (Буловић), Горан Раденковић и Радомир

4. новембра 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, на позив Савеза Срба у Румунији представљао
је Матицу српску на Мини сајму српске књиге у Темишвару.
5. новембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, учествовао је у Сремским Карловцима у
програм у поводом обележавања 155-годишњице упоко
јења српског патријарха Јосифа Рајачића, као и на конфе
ренцији Патријарх Јосиф Рајачић и његово доба.
7. новембра 2016: одржана је 13. седница Председништва
Матице српске.
7. новембра 2016: одржа на је седница Извршног одбора
Матице српске.

8. новембра 2016: у Матици српској представљена је књига
Срби у логорима Мађарске 1941–1945. Данила Урошевића.
Прис утне госте и пу блик у поздра вио је проф. др Ђорђе
Ђурић, генерални секретар Матице српске, док су о књизи
говорили Пера Ластић и др Милан Мицић.
8. новембра 2016: у Матици српској, у заједничкој органи
зацији Матице српске, Филозофског факултета, Друштва
књижевника Војводине и Градске библиотеке, одржан је

14. новембра 2016: одржана је седница Управног одбора
Матице српске.
14. новембра 2016: Матицу српску посетила је Делегација
Универзитета „Лобачевски” из Нижњег Новгорода у Ру
ској Федера цији. Делега цију је пратио проф. др Ду шан
Николић, ректор Универзитета у Новом Сад у, а госте је
примила и са историјатом и делатношћу Матице српске
упознала Катарина Сунајко, стручни сарадник Одељења
за књижевност и језик Матице српске.

комеморативни скуп посвећен проф. др Мирославу Еге
рићу. О живот у, универзитетској каријери, те књижевном
и културном раду проф. Егерића говорили су: проф. др Дра
ган Станић, проф. др Миодраг Радовић, проф. емерит ус
др Славко Гордић и Драган Којић.
8. и 18. новембра 2016: у Галерији Матице српске, поводом
затварања сталне поставке и почетка ра дова на обнови
фасаде, одржана су два предавања о сталним поставкама
Галерије: „Несталност сталних поставки” проф. др Симо
не Чупић са Филозофског факултета у Београду, и „Светови
XVIII столећа: Један поглед на сталн у поставк у Галерије
Матице српске” др Вла димира Симића са Филозофског
фак ултета у Београд у.

14. новембра 2016: у Матици српској промовисан је Орни
толошки речник. Представљање овог јединственог речни
ка у нас отворио је проф. др Драган Станић, председник
Мат ице српске, а о књизи су говорил и: проф. др Рајна
Дра гићевић, рецензент, и мр Дејан Милора дов, мр Васа
Павковић и др Слободан Пузовић, аутори.

9. новембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је свечаном обележа вању
175-годишњице оснивања Друштва српске словесности
које је одржано у Огранк у САНУ у Новом Сад у.

15. новембра 2016: у Матици српској одржа но је преда
вање поводом 500-годишњице смрти Ђорђа (Максима)
Бранковића, српског деспота и београдског митрополита.
Прис утне госте и пу блик у поздра вио је проф. др Ђорђе
Ђу рић, генералн и сек рет ар Мат ице српс ке, а о Ђорђу
Бранковићу говорили су: проф. др Светла на Томин, мр
Драган Тубић и проф. др Петер Рокаи.

9. нов ембра 2016: у Мат иц и српс кој одржан је концерт
ни нас туп анс амбла „Трио Пок рет”. Чла нови анс амбла,
др Мадлен Стокић Васиљевић (виолина), др Маја Мих ић
(клавир), др Милош Николић (кларинет и кавал), публи
ку су увели у музику савременог тренутка композицијама
познатих српских ау тора (Мила на Стоја новић Милић,
Драгана Јовановић, Исидора Жебељан, Светлана Макси
мовић, Александар Седлар, Иван Брк љачић).

15. новембра 2016: у Ма лој са ли Матице српске одржан
је округли сто под називом Лингвистика и славистика у
делу Предрага Пипера, уприличен поводом Награде „Злат
на књига Библиотеке Матице српске” која је на Дан Би
блиотеке (28. априла), први пут, додељена академик у Пи
перу. О богатом и комп лексном дел у Пред ра га Пипера
говорили су његови сарадници, ученици и колеге: др Рајна
Драгићевић, др Лука Меденица, Милан Тасић, др Душанка
Мирић, др Милена Ја кић, др Предраг Обућина, др Дара

10. новембра 2016: акредитовани програм Електронска
обрада старе и ретке књиге Библиотеке Матице српске
одржан је у Учионици Библиотеке Матице српске. Реа ли
затори програма биле су Новка Шокица Шуваковић, Финка
Пјевач и Светлана Вучковић.
14. новембра 2016: одржана је 14. седница Председништва
Матице српске.
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18. нов ембра 2016: у Мат иц и српс кој предс та вљена је
књига Свештеници у Белом Брду и прик љученија прото
јереја-ставрофора Мирка М. Тишме. У име Матице српске
скуп је поздравио проф. мр Ненад Остојић, потпредсед
ник Матице српске, а у име Српске православне црквенe
општинe Бијело Брдо обратио се протојереј Зоран Симић.
О књизи су говорил и арх иманд рит Стефан Вучковић,
игуман Манастира Велика Ремета, Јања Тодоровић, уред
ник књиге, Ђорђе Нешић, управник Култ урног и нау чног
центра „Мил утин Миланковић” у Даљу, и аутор. У умет
ничком делу програма учествовали су: др Исидора Поповић,
стручни сарадник Рукописног одељења Матице српске,
Александра Крстић и мушка певачка група Културно-умет
ничког друштва „Јован Јовановић Змај” из Бијелог Брда.

Дамљановић, мр Душица Грбић, др Мирјана Стојисавље
вић, др Митра Рељић, др Микита Супрунч ук, др Здравко
Бабић, Јелена Стошић, др Станислав Станковић и др Неда
Павловић. Библиотека Матице српске ће сва излагања са
округлог стола сабрати у зборник у који ће бити објављен
почетком 2017. године.
15. новембра 2016: акред итова ни прог рам Управљање
конфликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефика
сног радног окружења Библиотеке Матице српске одржан
је у Народној библиотеци „Ра де Дра инац” у Прок у п љу.
Реа лизатор програма била је Јелена Јовин.
16. новембра 2016: обја вљен је новембарски број Лето
писа Матице српске, у којем, између осталог, издвајамо ру
брику Сведочанства и текст Јована Делића „Зрелост је све”
посвећен Иви Андрићу, јер се ове године обележава 55-го
диш њиц а доделе Ноб елов е наг ра де за књижевност и
105-годишњица објављивања Андрићевог првог дела. Ру
брика Сурфовање доноси шетњу интернетом о Регионал
ном путничком центру, о Центру за историју, теорију и
менаџмент уметности „Артис” и о рођењу руског аван
гардног покрета.
16. новембра 2016: акред итова ни прог рам Управљање
конфликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефика
сног радног окружења Библиотеке Матице српске одржан
је у Народној библиотеци „Радоје Домановић” у Лесковцу.
Реа лизатор програма била је Јелена Јовин.
17. новембра 2016: у Матици српској одржан је четврти
по ред у саста нак сарадника на пројект у Речник српског
језика од 12. до 18. века. На састанку је саопштено да је по
сао око набављања грађе у ток у, те да су досад за велики
број докумената који чине примарни корп ус прибављени
снимци или PDF оригинала. Донета је и одлука о формира
њу јединственог електронског корп уса и прецизно су де
финисани принципи за уношење сакупљене грађе у њега.

18. новембра 2016: у Матици српској, у заједничкој орга
низа цији Матице српске и Ра дио-телевизије Војводине
уприл ичен је Култ урни прог рам посвећен украјинској
култ у ри и њеним веза ма са сродним словенским култ у
ра ма. Прис утне гос те и пу блик у поздра вио је проф. др
Драган Станић, председник Матице српске, а након тога
др Павел Рудјаков одржао је предавање „Срби у Руској ца
ревини у 18. веку”. У току програма др Исидора Поповић,
стручни сарадник Рукописног одељења Матице српске,
прочитала је преводе неколико песама Бориса Олијника,
савременог украјинског песника.

17. новембра 2016: проф. др Жарко Требјешанин одржао
је у Свечаној сали Матице српске предавање у оквиру Три
бине „Савремени човек и савремени свет” коју заједнички
организују Матица српска и Библиотека Матице српске.

18. новембра 2016: Библиотека Матице српске је поводом
125-годишњице рођења књижевника Ауг устина Тина Ује
вића (1891−1955) приредила електронску изложбу гра ђе
из својих збирки. Аутори изложбе биле су Марија Судар и
Драгана Обрадовић, а уредник Селимир Радуловић, управ
ник Библиотеке.
18. новембра 2016: двадесети Сусрети библиографа у спо
мен на др Георгија Михаиловића одржани су у Инђији, у
орга низа цији Народне библиотеке „Др Ђорђе Натоше
вић”. У оквиру ове ма нифеста ције додељена је На г ра да
„Душан Панковић” за изузетна остварења у области срп
ске библиог рафије, коју додељу је организатор ма нифе
стације. Наград у је добила Марија Јованцаи, библиограф
саветник у пензији из Новог Сада, која је највећи део свог
радног века провела у Библиотеци Матице српске.

18. новембра 2016: Матиц у српску посетио је Недељко
Чубриловић, председник Народне скупштине Реп ублике
Српске. Госта су примили проф. др Драган Станић, пред
седник Матице српске, и мср Јелена Веселинов, управник
послова. Током посете председник Недељко Чубриловић
упознат је са пројектима и ативностима Матице српске,
а посебно је истакнут значај међусобне сарадње у циљу очу
вања и неговања српске књижевности, култ уре и нау ке.

18. новембра 2016: мср Јелена Огњановић, музејски еду
катор Галерије Матице српске, представила је едукативне
програме за дец у и иск уства Галерије на семинару за му
зејске стручњаке Едукација у музејима и рад са публиком
који је организовао Национални комитет ИКОМ-а Срби
ја у Коларчевој зад ужбини у Београд у.
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21. новембра 2016: одржана је 15. седница Председништва
Матице српске.

водом Дана присаједињења Бачке, Баната, Барање и Сре
ма Србији одржа ној у Српском народном позоришту у
Новом Сад у.

21. новембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Мат ице српс ке, прис ус твовао је седн иц и Уредн иш тва
Зборника радова у част проф. др Милорада Живанчеви
ћа, првог главног и одговорног уредника Зборника Ма
тице српске за славистику.

25. новембра 2016: акред итова ни прог рам Управљање
конфликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефи
касног радног окружења Библиотеке Матице српске одр
жан је у Градс кој библиотец и у Субот иц и. Реа л изатор
програма била је Јелена Јовин.

21. новембра 2016: др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, представљао је Матиц у српску на свеча
ности Дан српског језика у Румунији у Темишвару.
22–24. новембра 2016: одржани су дани Матице словачке
у Матици српској (прилог).
22. и 23. нов ембра 2016: међу нар одној конф ер енц ији
COBISS 2016. у Марибору из Библиотеке Матице српске
прис уствовали су: Новка Шокица Шуваковић, Светлана
Вучковић, Снежана Миљановић и Петер Хајнерман.

25. новембра 2016: у Галерији Матице српске, поводом за
тварања изложбе Кошница. Традиција и савремено ства
ралаштво, приређен је програм на којем су представље
ни уметници који су учествова ли на изложби и који су
своје радове пок лонили Матици српској. Прис утне госте
и публик у поздравили су проф. мр Ненад Остојић, пот
председн ик Мат ице српс ке, и др Тија на Палковљевић
Бу г арски, управник Га лерије, на кон чег а је мр Да нило
Вуксановић стручно тумачио изложбу.

23. новембра 2016: у Матици српској, у оквиру програма
Херојско доба и петрашке године (Аустро-турски рат
1716−1718) проф. др Бранко Бешлин, потпредседник Ма
тице српске, одржао је прво преда вање из овог цик луса
под називом „Битка код Петроварадина”.

25. новембра 2016: поводом затварања гостујуће изложбе
Галерије Матице српске Добровић, Шумановић, Коњовић,
Шупут – Европски контексти у Галерији Македонске ака
демије нау ка и уметности у Скопљу, одржано је предава
ње „На пу тевима Са ве Шу ма новића” Вес не Бу ројевић,
директора Галерије слика „Сава Шумановић” у Шид у. По
за вршетк у преда вања прис утнима су се обратиле Њ. е.
Ду шанка Дивјак Томић, амбаса дорка Реп у блике Србије
у Ма кедонији, и мср Снежа на Мишић, прог рамски ди
ректор Галерије Матице српске, које су се том приликом
зах валиле свим сарадницима који су учествовали у реа
лизацији изложбе.

23. новембра 2016: акред итовани прог рам Управљање
конфликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефика
сног радног окружења Библиотеке Матице српске одржан
је у Градској библиотеци Панчево. Реа лизатор програма
била је Јелена Јовин.
24. новембра 2016: проф. др Бранко Беш лин, потпред
седник Матице српске, на позив Српског института, отво
рио је у Будимпешти нау чни скуп Историја Срба у Угар
ској/Мађарској – стање и перспектива, који је Српски
инстит ут организовао у сарадњи са Матицом српском.

26. новембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, примио је на пок лон бисту Арсенија Чар
нојевића од вајара Саве Хал угина из Суботице.

24. новембра 2016: у Га лерији Матице српске, у оквиру
пројекта Креат ивне Европе HearMe. Bringing youth and
museums together, одржа на је огледна ра дионица са уче
ницима Гимназије „Исидора Сек улић”.

26. новембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, учествовао је у ра д у седнице Патроната
Зад ужбине Саве Текелије у Будимпешти.
28. новембра 2016: одржана је 16. седница Председништва
Матице српске.

24. и 25. новембра 2016: др Тијана Палковљевић Бу гар
ски, управник Галерије Матице српске, учествовала је на
нау чном скуп у Стратешки правци развоја Србије у XXI
веку. Култура: основа државног и националног идентите
та, који је одржан у Српској академији нау ка и уметности
у Београд у.

28. новембра 2016: проф. др Ђорђе Ђурић, генерални се
кретар Матице српске, прис уствовао је додели на г ра да
„Карић фондације” у Београд у.
28. новембра 2016: у Библиотеци Историјског инстит ута
у Београду одржана је седница Уредништва Зборника Ма
тице српске за историју.

25. новембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је Свечаној ака демији по
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28. новембра 2016: у Београд у је одржана седница Уред
ништва часописа Језик данас.

2. децембра 2016: проф. др Ђорђе Ђурић, генерални се
кретар Матице српске, и мср Јелена Веселинов, управник
послова, састали су се у Градској кући у Новом Сад у са
Далибором Рожићем, градским секретаром за култ уру.

28. новембра 2016: у Матици српској одржана је седница
Организационог одбора скупа „Савремени човек и савре
мени свет”.

5. децембра 2016: одржана је 17. седница Председништва
Матице српске.

29. новембра 2016: акредитовани програм Електронска
обрада старе и ретке књиге Библиотеке Матице српске
одржан је у Библиотеци шабачкој у Шапц у. Реа лизатори
програма биле су Новка Шокица Шуваковић, Финка Пје
вач и Светлана Вучковић.

5. и 6. децембра 2016: акредитовани програм Управљање
конфликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефика
сног радног окружења Библиотеке Матице српске одржан
је у Народној библиотеци „Вук Кара џић” у Кра г у јевц у.
Реа лизатор програма била је Јелена Јовин.

29. новембра 2016: у Галерији Матице српске одржана је
конференција за новинаре поводом затварања сталне по
ставке и одлагања уметничких дела у депое због почетка
радова на обнови фасаде.
29. новембра 2016: мр Драгојла Живанов и Милена Врба
шки, музејски саветници Галерије Матице српске, учество
вале су на стручном скуп у Мера за меру – о стандардима
за каталогизацију и обраду историјско-уметничких дела
по врстама у Музеју примењене уметности у Београд у.

5. и 8. децембра 2016: Галерија Матице српске одржала је
две ра дионица за дец у у оквиру еду кативног прог ра ма
Уметнички времеплов. Личности и догађаји на уметничким
делима Галерије Матице српске у вртићима Предшколске
установе „Радосно детињство”: „Ласта” на Ченеју и „Буба
мара” на Клиси. Радионице су водиле Јелена Огњановић,
Мирослава Жарков, Бојана Обрадовић и Ксенија Плећаш,
кустоси Галерије.

30. новембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је свечаној Седници Удру
жења универзитетских наставника Војводине и уручењу
награда за животно дело.

6. децембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, учествовао је у Београ д у у ра д у седнице
Одбора за стандардиза цију српског језика и у ра д у сед
нице Управног одбора Зад ужбине „Доститеј Обрадовић”.

Током новембра одржано је неколико радионица за дец у
у оквиру еду кативног прог ра ма Уметнички времеплов.
Личности и догађаји на уметничким делима Галерије Ма
тице српске. Галерија је гостовала у вртићима Предшкол
ске установе „Радосно детињство”: „Палчица”, Нови Сад;
„Чика Јова”, Сремска Каменица; „Пинокио”, Бегеч; „Рода”,
Ветерник; „Зека”, Буковац; „Изворчић” и „Чаробњак”, Ста
ри Лединци; и „Радосница”, Адице.

6. децембра 2016: проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар Матице српске, прис уствовао је састанк у у Огранк у
САНУ у вези са организацијом округлог стола Разговори
о високом образовању.

1. децембра 2016: проф. др Ђорђе Ђурић, генерални се
кретар Матице српске, и др Мирослав Павловић, профе
сор Филозофског факултета Универзитета у Новом Сад у,
састали су се у Музеју српске православне цркве са Вла
димиром Радовановићем, директором Музеја.
1. децембра 2016: у Српској академији нау ка и уметности
у Београду одржана је седница Уредништва Зборника Ма
тице српске за друштвене науке.
1. децембра 2016: акредитова ни прог рам Електронска
обрада старе и ретке књиге Библиотеке Матице српске
одржан је у Библиотеци „Глигорије Возаровић” у Сремској
Митровици. Реализатори програма биле су Новка Шокица
Шуваковић, Финка Пјевач и Светлана Вучковић.

6. децембра 2016: у Матици српској представљене су три
нове књиге из Едиције „Прва књига” − роман Осмех под
гором маслиновом Лу ке Трипковића, књига прича Сту
бови Јова на Га вриловића и песничка збирка Фрактали
Срђане Петровић. О делима младих стваралаца говорили
су проф. др Милета Прода новић, књижевни критичар,
проф. др Владислава Гордић Петковић, главни и одговорни
уредник Едиције, и аутори.

1. децембра 2016: проф. др Ирина Суботић одржала је у
Свеча ној са ли Матице српске преда вање у оквиру Три
бине „Савремени човек и савремени свет” коју заједнички
организују Матица српска и Библиотека Матице српске.

7. децембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, учествовао је у раду седнице Националног
савета за нау к у у Београд у.

од 1. децембра 2016: Галерија Матице српске је званично
затворена за посетиоце због радова на фасади и унутра
шњости зграде.

7. децембра 2016: одржана је електронска седница Одбора
одељења за природне нау ке.

1. дец ембра 2016: др Тијана Палковљевић Бу г арс ки,
управник Галерије Матице српске, мср Снежана Мишић,
програмски директор, и мср Мирјана Брмбота, шеф сек
тора збирки, прис уствовале су прослави обележавања 20
година постојања Музеја историје Југославије. Том при
ликом Га лерији Матице српске додељена је за х валница
за остварен у дугогодишњу успешну сарадњу.

7. децембра 2016: одржана је електронска седница Одбора
одељења за друштвене нау ке.
7. децембра 2016: у Матици српској, у оквиру прог рама
Херојско доба и петрашке године (Аустро-турски рат 1716–
1718), проф. др Владан Гавриловић одржао је предавање
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„Аустро-турски рат 1716−1718 и Срби”. Прис утне госте и
публику поздравио је проф. др Бранко Бешлин, потпред
седник Матице српске.

рођења Ла зе Кос тића. На кон преда вања прем ијерно је
изведена и композиција за клавир „Theatrum mundi” мла
де композиторке Доротеје Вејновић. У овом музичком
перформанс у учествова ли су студенти Ака демије умет
ности у Новом Сад у: Марко Стојановић, клавир, те Алек
сандра Аризановић и Раде Маричић, глума.

7. децембра 2016: акредитовани програм Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске одржан је у
Народној библиотеци Смедерево. Реа лизатор прог ра ма
била је Јелена Јовин.
7. децембра 2016: акред итовани прог рам Електронска
обрада старе и ретке књиге Библиотеке Матице српске
одржан је у Учионици Библиотеке Матице српске. Реа ли
затори програма биле су Новка Шокица Шуваковић, Финка
Пјевач и Светлана Вучковић.
8. децембра 2016: акредитова ни прог рам Електронска
обрада старе и ретке књиге Библиотеке Матице српске
одржан је у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић”
у Ва љеву. Реа лизатори програ ма биле су Новка Шокица
Шуваковић, Финка Пјевач и Светлана Вучковић.
9. децембра 2016: акредитова ни прог рам Електронска
обрада старе и ретке књиге Библиотеке Матице српске
одржан је у Градској библиотеци у Вршцу. Реализатори про
грама биле су Новка Шокица Шуваковић, Финка Пјевач
и Светлана Вучковић.

12–15. децембра 2016: др Тијана Палковљевић Бугарски,
управник Галерије Матице српске, др Даниела Королија
Црквењаков, помоћник управника, и Зоран Вапа, дирек
тор Покрајинског завода за заштит у споменика култ уре,
били су у студијској посети Перуђи (Ита лија) у оквиру
Прот окола о сарадњи Војв од ине и Умбрије за период
2016‒2018.

9. децембра 2016: проф. др Срђа Трифковић одржао је у
Свечаној сали Матице српске предавање у оквиру Триби
не „Са времени човек и са времени свет” коју заједнички
организују Матица српска и Библиотека Матице српске.

14. децембра 2016: у Матици српској, у оквиру цик луса
Херојско доба и петрашке године (Аустро-турски рат
1716–1718), проф. емерит ус др Марија Клеу т одржа ла је
преда вање „Петра шев Ерлангенски ру копис”. Прис утне
госте и публик у поздравио је проф. др Бранко Беш лин,
потпредседник Матице српске и идејни творац овог ци
клуса, који је истакао његов значај и потребу да се он про
дужи и следеће године.

11–16. децембра 2016: мр Душица Грбић, помоћник управ
ника за стару и ретк у књиг у и легате Библиотеке Матице
српске, боравила је у Беч у, где је према пројект у Библио
теке Српске пат ријаршије, као члан Комисије за истра
живање и опис српских рукописа у иностраним збиркама,
радила на опис у српских рукописа у Аустријској нацио
налној библиотеци.

14. децембра 2016: у Српској академији нау ка и уметности
у Београд у одржана је седница Уређивачког одбора Срп
ске енцик лопедије.

12. децембра 2016: одржана је 18. седница Председништва
Матице српске.

14. децембра 2016: мср Снежана Мишић, програмски ди
ректор Галерије Матице српске, присуствовала је Редовној
Скупштини Националног комитета ИКОМ-а Србије која
је одржана у Музеју југословенске кинотеке у Београд у.
15. децембра 2016: у Матици српској одржана је седница
Жирија Змајеве награде за поезију.
15. децембра 2016: проф. др Бранко Бешлин, потпредсед
ник Матице српске, учествовао је у Министарству културе
у Београд у у рад у седнице Одбора за дигитализацију.
15. децембра 2016: проф. емеритус др Славко Гордић, уче
ствовао је у Минис тарс тву просвете у Беог ра д у у ра д у
Националног савета за просвет у.
15. децембра 2016: др Никола Кајтез одржао је у Свечаној
сали Матице српске предавање у оквиру Трибине „Савре
мени човек и савремени свет” коју заједнички организују
Матица српска и Библиотека Матице српске.

12. децембра 2016: у Матици српској, у заједничкој орга
низ а ц ији Мат ице српс ке и Фонд а ц ије „Ла з а Кос тић”,
проф. др Миодраг Радовић одржао је предавање „Начело
укрштаја у филозофији Лазе Костића и у теорији др Јова
на Жива новића”, уприличено поводом 100-годишњице
смрти филолога Јова на Жива новића и 175-год ишњице

16. децембра 2016: у Матици српској представљена је књи
га Осматрачница – Књижевне и опште теме проф. еме
рит ус а др Славка Гордића у издању Ака демске књиге из
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Жарка Видовића пиш у Слободан Влад ушић, Богдан Зла
тић и Дејана Оцић.
17. децембра 2016: Галерија Матице српске представила
се на првој божићној пијаци „Winterfest” на Трг у слободе
где су изложене репрод укције уметничких дела из колек
ције Галерије. Такође, организована је игра „Бирамо нај
боље музејско занимање”, а Новосађани су имали прили
ке да у богатој пон уди су венира Га лерије прона ђу и по
клон за новогодишње и божићне празнике.

Новог Сада. О књизи су говорили проф. др Драган Проле,
проф. др Ђорђе Деспић и аутор.

20. децембра 2016: Матиц у српску посетио је писац Ор
хан Пам ук у пратњи Недељка Мам уле, уредника књижев
ног програма Култ урног центра Нови Сад, и Владислава
Бајц а, књижевн ик а. Угледног ноб еловц а прим ил и су
проф. др Бранко Бешлин, потпредседник Матице српске,
и Селимир Радуловић, управник Библиотеке Матице срп
ске. Госту је представљен историјат и нау чноистраживач
ка делатност Матице српске и рад Библиотеке. Разговору
је присуствовао и преводилац са турског др Мирослав Па
вловић, асистент Филозофског фак ултета Универзитета
у Новом Сад у.

16. децембра 2016: у Матици српској представљена је књи
га Запамћења академика Василија Крестића. Скуп је по
здра вио проф. др Дра г ан Станић, председник Мат ице
српске. О књизи су говорили ака демик Коста Ча вошки,
проф. др Мира Радојевић, проф. др Драган Станић и аутор.
Програм у су прис уствовали и Његово преосвештенство
епископ бачки др Иринеј Буловић, као и свештенство Бач
ке епарх ије и многобројни чланови и пријатељи Матице
српске.

20–21. децембра 2016: представљање Матице српске у Бечу
(прилог).

16. и 17. децембра 2016: стручњаци Галерије Матице срп
ске, др Тијана Плаковљевић Бугарски, управник, мр Да
нило Вуксановић, програмски директор, Биљана Ристић,
оперативни директор, мср Мирјана Брмбота, шеф секто
ра збирки, мср Дарко Деспотовић, шеф сектора заштите,
и мр Лолита Пејовић, пословни секретар, били су у студиј
ској посети Љубљани (Словенија). Том приликом потписан
је и протокол о сарадњи између На ц ионалне га лерије
Словеније и Галерије Матице српске за период 2017−2020.
године.

21. децембра 2016: у оквиру Музичких вечери Матице срп
ске одржан је наступ хора „Свети Серафим Саровски”. Ди
ригент мр Божидар Црњански, тенор, предводио је хор у
саставу: Бојан Зравић, тенор; Чедомир Радловачки, тенор;
Алекс андар Толимир, тенор; Пред раг Шепељ, баритон;
Огњен Миливојша, баритон; Милош Милојевић, бас; Вла
димир Кусало, бас. На репертоару су биле најлепше хорске
минијат уре српских и руских аутора, те композиције на
ционалног, родољубивог жанра.

17. децембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је свечаном скуп у Удруже
ња „За вет отаџбини” на новосадском Сајм у, а на са мом
почетк у је и пригодном речју поздравио прис утне.
17. децембра 2016: објављен је децембарски број Летописа
Матице српске у којем, поред устаљених рубрика, издва
ја мо темат „Жарко Видовић (1921–2016)” који су прире
дили Слободан Владушић и Богдан Златић. У оквиру овог
темата први пут је објављен текст Жарка Видовића „Апо
калипса Владике Данила”, а о живот у и књижевном рад у

21. децембра 2016: акредитовани програм Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
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26. децембра 2016: у Матици српској одржана је прва сед
ница Редакције Часописа за друштвене и хуманистичке
науке на енглеском језик у. Том приликом констит уисана
је Редакција и отворена су значајна питања везана за профил
часописа и да љи рад. Редакцију чине: ака демик Часлав
Оцић, главни и одговорни уредник, проф. др Душан Рњак,
проф. др Катарина Томашевић, проф. др Ненад Мак уље
вић и мср Јована Трбојевић, секретар Редакције.

радног окружења Библиотеке Матице српске одржан је у
Учионици Библиотеке Матице српске. Реа лизатор про
грама била је Јелена Јовин.
22. децембра 2016: у Матици српској одржана је седница
Надзорног одбора.

27. децембра 2016: у оквиру сарадње Галерије Матице српске
и Војвођанске банке, у главној филијали банке у Београду,
поводом новогодишњих празника, организована је креа
тивна радионица за дец у Уметнички времеплов.
28. децембра 2016: у Матици српској одржана је седница
Уредништва Зборника Матице српске за природне науке.

22. децембра 2016: у Матици српској, у заједничкој орга
низацији Нау чног друштва за историју Здравствене кул
туре Војводине, Матице српске, Српске академије нау ка
и уметности – Огранак у Новом Сад у и Друштва лекара
Војводине–Српско лекарско друштво, одржан је симпози
јум Др Илија Огњановић – Абуказем (1845-1900): живот и
дело. Скуп су поздравили: др Владимир Сакач, председник
Нау чног друштва, проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, ака демик Зоран Ковачевић, нека да шњи
Председник Огранка САНУ у Новом Саду, и проф. др Дра
ган Данкуц, председник Друштва лекара Војводине – Српско
лекарско друштво. Након поздравних речи, своје радове
изложили су: Владимир Сакач („Нови Сад у Абуказемово
доба”), Радмила Гудовић („Абуказемов животопис”), Мир
јана Станић („Грађански портрет лекара Илије Огњано
вића и писца Абуказема: ‘герок и шлафрок, а истог-Илије
О. Абу ка зема’”) и Зорица Ха џић („Илија Огња новић и
Милан Шевић”).

28. децембра 2016: Галерија Матице српске и Универзитет
у Новом Сад у зак ључили су Протокол о сарадњи, који су
потписали проф. др Душан Николић, ректор, и др Тијана
Палковљевић Бугарски, управник Галерије.
29. децембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, примио је Славка Алма жана, а разгова
рало се о сарадњи новосадских и темишварских књижев
ника.
29. децембра 2016: у Матици српској одржан је састанак
Редакције Летописа Матице српске (проф. др Ђорђе Де
спић, главни уредник, проф. др Предраг Петровић, проф.
др Слободан Влад ушић и Тамара Крстић, чланови Уред
ништва), на којем је разговара но о уређивачкој концеп
цији Летописа за 2017. годин у.

23. децембра 2016: у Матици српској одржан је Дан добро
твора (прилог).
23. и 29. децембра 2016: Галерија Матице српске и ове зиме
учествовала је у манифестацији Новосадске дечје зимзари
је 6. На свечаном отварању у Позоришту младих предста
вљени су едукативни програми за дец у, док је у простору
Војвођанске банке одржана радионица Пустоловине малог
штедише и великог колекционара. Радионице су водиле
Јелена Огњановић и Мирослава Жарков, кустоси Галерије,
и мастер студенти педа гогије Филозофског фа к ултета у
Новом Сад у.

У Га лерији Матице српске, током децембра, одржа но је
девет радионица за средњошколце у оквиру пројекта Креа
тивне Европе HearMe. Bringing youth and museums together.
У радионицама су учестововале средње школе: „Светозар
Милет ић”, „Светозар Марковић”, „Исидора Сек улић” и
Карловачка гимназија, а радионице су водиле Станислава
Јовановић и Бојана Обрадовић, кустоси Галерије.

26. децембра 2016: одржана је 19. седница Председништва
Матице српске.
26. децембра 2016: у Матици српској представљена је де
латност Инстит ута за европске студије. Прис утне госте и
публику поздравио је проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, док су о Инстит у т у говорили др Миша
Ђурковић, директор Инстит ута, др Александар Гајић, ру
ководилац пројекта, др Милан Суботић, председник На
учног већа, и др Стеван Гајић, уредник Трибине. Том при
ликом потписан је споразум о сарадњи Матице српске и
Института, те истакнут значај заједничког рада на развоју
српске култ уре и нау ке.
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ДАНИ МАТИЦЕ СЛОВАЧКЕ У МАТИЦИ СРПСКОЈ 
22, 23. И 24. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
Матица српска је 22, 23. и 24. новембра 2016. го
дине приредила низ прог рама поводом посете
угледних гостију из Матице словачке (др Маријан
Ткач, председник Матице словачке, и др Зузана
Павелецова, директор Музеја Словака у дијаспори
Матице словачке).

др Петера Цабадаја, научног секретара Матице сло
вачке, о нау чној и издавачкој делатности Матице
словачке прочитала је др Зузана Павелецова, ди
ректор Музеја Словака у дијаспори Матице сло
вачке. Превод на српски језик био је обезбеђен
путем видео-презентације, а на крају прог рама
емитован је и кратак филм о историјату Матице
словачке. Програму је, између осталих, присуство
вао и Младен Весковић, виши саветник Мини
старства културе и информисања за међународну
сарадњу у области језичке културе и књижевног
стваралаштва и савремено стваралаштво Срба у
иностранству.

У Матици српској, у уторак 22. новембра 2016.
године, одржано је књижевно вече посвећено пред
стављању богатог песничког опуса савременог сло
вачког песника Мирослава Бјелика, некадашњег
секретара Матице словачке, а данашњег председ
ника Друштва словачких књижевника. О песнич
ком делу уваженог госта говорили су: Радомир
Андрић, песник и председник Удружења књижев
ника Србије, песници и преводиоци Мирос лав
Демак и Мартин Пребуђила, те песник Иван Не
гришорац. Беседници су, осим критичког осврта
на Бјеликову поезију, истакли и значај преводилач
ког рада на његовим песмама за продубљивање
традиционално добро утемељених српско-словач
ких култ уролошких веза. Мирос лав Бјелик, као
илустрацију свог песничког програма, прочитао је
две своје песме на словачком језику („Мостови на
Дунаву”, посвећену надреалистима, и „Материја
речи”, посвећену словачком песнику Милану Ру
фусу), док је преводе тих песама на српски језик
казивао Мартин Пребуђила.

У Галерији Матице српске, у заједничкој орга
низацији Матице српске и Галерије Матице српске,
у четвртак 24. новембра 2016. године, приређен је
фолклорни програм Из српске културне ризнице.
Присутне госте и публику поздравили су проф. др
Драган Станић, председник Матице српске, и др
Маријан Ткач, председник Матице словачке. Након
тога, Ансамбл „Вила” и КУД „Павел Јозеф Шафа
рик” из Новог Сада извели су сплет игара из бога
тог српског и словачког фолклорног наслеђа. Про
граму је, између осталих, присуствовао и проф. др
Зоран Милошевић, покрајински секретар за висо
ко образовање и научноистраживачку делатност.
У оквиру ове тродневне посете, делегацију Ма
тице словачке у пратњи проф. др Драгана Станића,
председника Матице српске, и проф. др Ђорђа
Ђурића, генералног секретара, 24. новембра 2016.
године примио је Далибор Рожић, члан Градског
већа за културу, а 25. новембра 2016. године и проф.
др Мирослав Штаткић, покрајински секретар за
културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама, и др Небојша Кузмановић, његов за
меник. На овим састанцима изражено је задовољ
ство дуг ог од иш њом плодном сарадњ ом двеју
угледних Матица, а разговарало се и о њеном на
ставку и продубљивању.

У Матици српској, у среду 23. новембра 2016.
године,  представљен је историјат, те научна и из
давачка делатност Матице словачке. Госте и публи
ку са неколико пробраних речи поздравио је проф.
др Драган Станић, председник Матице српске,
истакавши традиционално добре односе између
двеју Матица који су се још више учврстили чиње
ницом да је Матица словачка дала велику подршку
акцији Републике Србије око заштите српског кул
турног наслеђа на Косову и Метохији у Унеску. О
историјату Матице словачке говорио је др Маријан
Ткач, председник Матице словачке, а излагање
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ У БЕЧУ
Делегација Матице српске коју су чинили проф.
др Драган Станић, председник Матице српске,
проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар, и мср
Јелена Веселинов, управник послова, у уторак, 20.
децембра 2016. године, учествовала је у програму
представљања Матице српске у Бечу. О условима
за одржавање овог програма бринуо је Организа
циони одбор за оснивање Друштва чланова Мати
це српске у Аустрији и његов председник Зоран
Алексић.

После овог програма одржана је Скупштина
Друштва и усвојен је Статут који је одобрио Управ
ни одбор Матице српске. За председника Друштва
изабрана је мр Гордана Илић Марковић, лектор и
предавач на Институту за славистику Универзите
та у Бечу, док је за генералног секретара изабран
Зоран Алексић. Одлучено је да ће остала радна
тела бити изабрана на Скупштини након регистра
ције Друштва. Неколико дана касније уследило је
повлачење мр Гордане Илић Марковић са места
на које је изабрана, па је цео процес конституисања
Друштва враћен у фазу функционисања Органи
зационог одбора.

На почетку програма поздравну реч упутио је
господин Јохан Гуденус, заменик градоначелника
Беча, док је своје поздраве и подршку за оснивање
Друштва послао господин Себастијан Курц, ми
нистар спољних послова Аустрије. Поред осталих
угледних гостију из Аустрије и иностранства, осни
вању Друштва и Скупштини прис уствовали су
владика Епархије аустријско-швајцарске Андреј
Ћилерџић, Перо Јанковић, амбасадор Србије у Ре
публици Аустрији, Штефан Шолц, начелник Ми
нистарства спољних послова Аустрије за европске
интеграције и др. Делатност и историјат Матице
српске представили су проф. Станић и проф. Ђурић.
Скупу је присуствовао и др Небојша Кузмановић,
заменик покрајинског секретара за културу који је
поздравио све присутне.  
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ДАН ДОБРОТВОРА
У Свечаној сали Матице српске, 23. децембра
2016. године са почетком у 12 часова, одржана је
свечаност Дан добротвора, коју ова наша најстари
ја књижевна, културна и научна институција тра
диционално организује на измаку сваке године да
би се још једном захвалила својим бројним добро
творима који су током године на различите начине
помагали њен рад, у виду финансијских средстава,
различитих поклона или даровањем личне и по
родичне имовине појединаца. Сви они својим при
лозима подржавају просветитељску мисију Мати
це српске, а повезује их племенита идеја о ствара
њу једне, јединствене кошнице и став да је част
служити часној Матици српској.

ВЕЛИК И ДОБРОТВОРИ
1. АКАДЕМИК МАТИЈА БЕЋКОВИЋ – угледни срп
ски песник, добитник новоустановљене награде за
укупно књижевно стваралаштво Андрићевог инсти
тута и награде за књиг у Три поеме, донирао је Мати
ци српској и Српској књижевној задрузи по део нов
чаног износа ове награде и тако значајно допринео
да се рад на капиталним Матичиним пројектима
настави и ове године.
2. РАД ИВОЈ ДЕС ПОТОВИЋ – донирао средства за
нау чноистраживачке делатности Матице српске.
3. НИЋ ИФОР АНИЧИЋ – помогао издавање књиге
Запамћења академика Василија Крестића.

ДОБРОТВОРИ

Присутне госте и публику поздравио је проф.
др Драган Станић, председник Матице српске, ко
ји је, између осталог, истакао да Матица српска још
од свог оснивања 1826. године па до данас велики
и значајан део свог богатог и разноврсног културног
и научног програма успешно реализује искључиво
уз значајн у подршку њених многобројних заду
жбинара и добротвора. Након тога, овогодишњим
добротворима уручена је Повеља захвалности, као
и пригодан пок лон који се састоји од најновијих
публикованих издања Матице српске.

1. ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТ У ПРИРОДЕ
– подржали издавање Зборника радова са Ботанич
ког скупа одржаног у Матици српској.   
2. ФИНВЕСТ Д.О.О  –  донирали средства за Рад Ма
тице српске.  
3. ЈЕЛЕН А ПОПОВ – донирала средства за штампу
Споменице академику Чедомиру Попову, председ
нику Матице српске.
4. ИНС ТИТ УТ ЗА РАТАРС ТВО И ПОВРТАРС ТВО
– подржали награду Матице српске „Професор Ла
зар Стојковић”.   

У музичком делу програма учествовале су со
листкиње Александра Плетикосић и Астина Бра
чер, студенти Академије уметности Универзитета
у Новом Саду (класа проф. др Милице Стојадино
вић), уз клавирску пратњу Маје Грујић, самосталног
стручног сарадника, као и др Исидора Поповић,
стручни сарадник Рукописног одељења Матице
српске, која је интерпретирала песму „Ово и оно”
Матије Бећковића, угледног песника и једног од
овогодишњих добротвора Матице српске.

5. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТ ЕТ УНИВЕРЗИТ Е
ТА У НОВОМ САДУ –  подржали награду Матице
српске „Професор Лазар Стојковић”.   
6. ШТАМП АРИЈА „САЈНОС” – омог ућили штампа
ње књига из Едиције Прва књига Матице српске.
7. СТУД ИО „ГРАФИТ” –  омог ућили припрему за
штампу посебног издања Матице српске  Споменица
– Тако, а не иначе, као и Едиције Прва књига Матице
српске.  
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ДАРОДАВЦИ

8. ДР ТИХОН РАКИЋЕВИЋ, архимандрит манастира
Студеница – подржао издавање Зборник а Матице
српске за друштвене науке.

1. МИЛИВОЈ БАКИЋ (АУСТРАЛИЈА) – поклонио Ма
тици српској полудраги камен аметист.

9. ЈОВАН ВУЛИЋ – подржао научноистраживачку де
латност Матице српске.  

2. СВЕТЛАН А ВРБАШКИ – пок лонила Матици срп
ској књиге из своје приватне библиотеке.  

10. СРПСКИ НАЦИОН АЛНИ САВЈЕТ У ЦРНОЈ ГО
РИ – подржали издавање Летописа Матице српске.  

3. ВЛАДИСЛАВА РУЖИЋ  – поклонила Матици срп
ској библиотеку Жарка Ружића.

11. ЈКП „ТРЖНИЦА” –  подржали издавање Летописа
Матице српске.  

4. ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ – поклонио Матици
српској рукописну грађу Владимира Вујића, српског
професора философије, математике и немачког језика.

12. БОРКО ИЛИЋ –  подржао издавање Летописа Ма
тице српске.  

ДОБРОЧИНИТЕЉИ

13. ВЛАД ИМ ИР РАД АКОВИЋ – подржао издавање
Летописа Матице српске.

1. ЧЕДО ШТРБАЦ  –  подржао нау чноистраживачку
делатност Матице српске.

14. ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ – подржала издавање Ле
тописа Матице српске.
15. ПРОФ. ДР ДУШАН ИВАНИЋ –  подржао издавање
Летописа Матице српске.
16. ВЛАДИМИР БУРГ ИЋ – подржао издавање Лето
писа Матице српске.
17. ДУШ АН САВК ИЋ (МЕСАРА „ШТРАНД”) – обез
беђивали кетеринг за свечаности уприличене у Ма
тици српској.
18. ВАЈАР САВА ХАЛУГ ИН – пок лонио Матици срп
ској скулптуру „Свлачење чизме”.  
19. РАДОВАН ЖДРАЛЕ – пок лонио Матици српској
скулптуре.  
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