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МАТИЦА СРПСКА
НА САЛОНУ КЊИГА У НОВОМ САДУ

Матица српска је и ове године учествовала на,
шеснаестом по реду, међународном Салону
књига у Новом Саду. Представљена су издања
Матице српске, Издавачког центра Матице
српске, Библиотеке Матице српске и Галерије
Матице српске, која су публикована од прет
ходног Салона књига. Поред нових издања, на
полицама сајамског штанда нашла су се и ста
рија издања за које читалачка и научна публика
показује интересовање. Сајамски штанд је визу
елно обогаћен информативним постерима, из
ложеним на конструкцији куле самог штанда, и
банерима о Сави Текелији и Марији Тран
дафил.
Након свечаног отварања, штанд Матице српске
су посетили министар културе Републике Ср
бије Небојша Брадић, специјални саветник
Министарства културе Зоран Хамовић и гене
рални директор Новосадског сајма Горан Васић
и упознали се са новим издањима.
У оквиру програма 16. међународног Салона
књига сајамској публици је представљен доби
тник Змајеве награде Матице српске Слободан
Зубановић. Разговор је водио Фрања Петри
новић, о песнику је говорио Симон Грабовац а
стихове из награђене књиге Сонети са села
читао је аутор.

Почасни гост 16. међународног Салона књига
био је писац Владимир Војнович, који се об
ратио публици на самом свечаном отварању и
након тога на сајамској трибини коју је водио
Зоран Ђерић. Између осталог, Владимир Вој
нович је, представљајући своје дело, говорио о
свом пореклу и својим прецима из Боке Ко
торске. Представници Матице српске су му
уручили други том Српског биографског речника
у којем су објављене биографије његових пре
дака.

Током сајамских дана штанд Матице српске по
сетили су сарадници, представници библио
тека, школа и заинтересована публика. Свако
дневно су на штанду Матице српске били анга
жовани стручни сарадници, радници опште
службе и рачуноводства на продаји књига и ин
формисању о публикацијама Матице српске.
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1. марта 2010. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.
1. марта 2010. године: одржана је седница Над
зорног одбора Матице српске.
1. марта 2010. године: у Галерији Матице српске
је oдржан други део едукативног тренинга за вас
питаче предшколске установе „Радосно детињ
ство” у оквиру едукативног програма за децу
„Био једном један сликар...” који је посвећен сли
кару Павлу (Паји) Јовановићу. Поред стручног
тима Галерије: мр Тијана Палковљевић, Снежана
Мишић и Александра Стефанов, који је презен
товао едукативни програм „Био једном један
сликар...” излагања су имали и сарадници на про
граму: др Јована Милутиновић, Луција Андре и
Оливера Каменарац са Одсека за педагогију Фи
лозофског факултета у Новом Саду и Драган
Јајић, стручни сарадник за ликовно васпитање
предшколске установе „Радосно детињство”. Се
минару су поред васпитача присуствовали педа
гози и ликовни педагози предшколске установе
„Радосно детињство”.
2. марта 2010. године: одржана је седница Извр
шног одбора Матице српске.
2. марта 2010. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је у На
родном позоришту у Београду присуствовао
Свечаној академији поводом 166. годишњице
Војномедицинске академије.

банка Србије представљен је одабир новчаница
Народне банке рађених у Француској, као и
одабир из њене нумизматичке збирке. Током
трајања изложбе одржана су едукативна преда
вања и радионице на француском језику у са
радњи са Француским културним центром у
Новом Саду, предавања за ученике основних и
средњих школа. Радионице су водили Весна
Ковач, Снежана Радисављевић и Никола Ђукић,
сарадници у Одељењу за комуникације – Центар
за посетиоце Народне банке Србије. Изложба је
била отворена до 14. марта 2010. године.

2. марта 2010. године: на првом представљању
јавности непознатог дела Данак у крви (Једно
српско позорје/Упад Турака у српско село) Јована
Вулетића (Вршац, 1825–1852) у Музеју Војводине,
поред проф. др Миодрага Јовановића, Бориса
Србиновског, власника слике, говорила је и
Милена Врбашки, музејски саветник Галерије
Матице српске.

3. марта 2010. године: одржана је седница
Уређивачког одбора Антологијске едиције Десет
векова српске књижевности Издавачког центра
Матице српске на којој је одређено 115 књига
које ће чинити прву серију Едиције.

4. марта 2010. године: отворен је 16. међународни
Салон књига у Новом Саду на којем је учествовала
и Матица српска.
4. марта 2010. године: председник Матице
српске академик Чедомир Попов је у Српској
академији наука и уметности присуствовао све
чаној церемонији потписивања финансијског
споразума између Владе Републике Србије и
Европске инвестиционе банке о зајму за финан
сирање науке.

2. марта 2010. године: у Галерији Матице српске
је отворена изложба Народне банке Србије
„Новац на тлу Србије”. Изложбу је свечано от
ворио Бојан Марковић, вицегувернер, у при
суству његове екселенције господина ЖанФрансоа Терала (Jean-Francois Terral), амбаса
дора Француске, његове екселенције господина
Димостениса Стоидиса (Dimostenis Stoidis), ам
басадора Грчке, његове екселенције господина
Ервина Хелмута Хофера (Ervin Helmut Hofer), ам
басадора Швајцарске, Игора Павличића, градо
начелника Новог Сада и мр Тијане Палковљевић,
управнице Галерије Матице српске. На изложби
коју је у склопу обележавања Међународног дана
Франкофоније у Новом Саду приредила Народна

4. марта 2010. године: потпредседници Матице
српске академик Димитрије Стефановић и проф.
др Слободан Ћурчић су присуствовали изборној
Скупштини у Огранку Српске академије наука и
уметности у Новом Саду.
4. марта 2010. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске и Снежана
Мишић, кустос, присуствовале су отварању 16.
Салона књига и изложби уметности Art Expo на
Новосадском сајму и том приликом посетиле
изложбени штанд Матице српске.
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српске 1803–1867, седма у Едицији Каталог
старих и ретких књига Библиотеке Матице
српске. Ауторке су редакторке Јасна Карталовић
и Светлана Вучковић.
11. марта 2010. године: професор Радослав
Ераковић предао је припремљену књигу Милован
Видаковић, једанаесту у Антологијској едицији
Десет векова српске књижевности Издавачког
центра Матице српске.
12. марта 2010. године: председник Матице
српске академик Чедомир Попов је присуствовао
комеморативном скупу посвећеном академику
Сими Ћирковићу у Српској академији наука и
уметности.
12. марта 2010. године: у Скупштини Града
Новог Сада њен председник Александар Јова
новић уручио је Награду „Мирослав Антић” за
књигу Стевана Тонтића Свето и проклето објав
љену у Едицији Матица Издавачког центра
Матице српске. Награду је уместо аутора примила
директорка Центра Маја Лазукић.
15. марта 2010. године: одржана је седница
Председништва Матице српске.
15. марта 2010. године: одржана је седница
Статутарне комисије Матице српске.

6. и 13. марта 2010. године: у организацији
Галерије Матице српске а у оквиру гостовања
изложбено-едукативних програма Народне банке
Србије одржане су две интерактивне радионице
за децу на теме: Пет чула и новац; Нацртај
новчаницу по свом избору и Знамените личности
Србије на оптицајним новчаницама. Кроз непо
средне чулне опажаје деца су усмеравана да
упознају различите аспекте новца кроз историју
и да сами проверавају аутентичност новчаница
уз ручне детекторе које су овом приликом сами
научили да користе. Радионице су водили Весна
Ковач, Снежана Радисављевић и Никола Ђукић,
сарадници у Одељењу за комуникације – Центар
за посетиоце Народне банке Србије, заједно са
Снежаном Мишић и Александром Стефанов,
кустосима Галерије.
8. марта 2010. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.
9. марта 2010. године: проф. др Славко Гордић,
потпредседник Матице српске, и управник Биб
лиотеке Матице српске Миро Вуксановић су у
Београду у Вуковој задужбини у својству члана
Програмског савета Вуковог сабора и Ђачког
Вуковог сабора суделовали у расправи и фор
мирању предлога о садржајима и учесницима
овогодишњег програма ове манифестације.
10. марта 2010. године: у Београду је одржана
седница Уредништва Зборника Матице српске
за друштвене науке.
10. марта 2010. године: потпредседник Матице
српске проф. др Славко Гордић је у Београду у
Коларчевој задужбини говорио о песничкој
књизи Искушења у невидљивом Доброслава
Смиљанића која се нашла у најужем избору за
овогодишњу Змајеву награду Матице српске.
10. марта 2010. године: у витринама испред
Свечане сале Матице српске Библиотека Матице
српске приредила је изложбу поводом 150 година
од рођења Антона Павловича Чехова (1860−
1904).
11. марта 2010. године: завршена је и предата у
штампу књига Огласи Библиотеке Матице

15. марта 2010. године: у сарадњи са Филолошким
факултетом у Београду, Друштвом за античке
студије Србије и Правним факултетом у Београду
(Forum Romanum) у Матици српској је орга
низовано предавање под називом Black and
White: Two American Experience on Stage проф. др
Виктора Кастеланија (Victor Castellani, Denver,
Colorado, USA). Потпредседник Матице српске
проф. др Славко Гордић је примио уваженог
госта и одржао уводни говор, којим је публици
представио говорника и нагласио његову сарадњу
са Матицом српском. Проф. др Кастелани је
декан Филолошког факултета Универзитета у
Денверу, члан Матице српске и инострани члан
Редакције Зборника Матице српске за класичне
студије.
16. марта 2010. године: Матицу српску су
посетиле представнице Библиотеке Краљевског
музичког колеџа у Стокхолму (Royal College of
Music in Stockholm) Карин Нордгрен и Јудит
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Шолд (Karin Nordgren, Judit Schöld) које су у
Новом Саду боравиле као гошће Академије
уметности. Добрила Мартинов, стручни сарадник
Матице српске за односе са јавношћу, инфор
мисала их је приликом посете о историји и
актуелним догађајима у Матици српској и Биб
лиотеци Матице српске.
16. марта 2010. године: дописни члан САНУ и
главни уредник Издавачког центра Матице
српске Миро Вуксановић упутио је предлог
пројекта Уређивачког одбора за Антологијску
едицију Десет векова српске књижевности ми
нистру за културу Небојши Брадићу и покра
јинском секретару за културу Милораду Ђурићу.

(Liu Yandong). Истог дана, у Националном центру
за сценске уметности у Пекингу (National Performing Arts Center of China), министар Небоjша
Брадић и кинески министар културе Цаи Ву (Cai
Vu) свечано су отворили Дане културе Србиjе у
Кини, коjи су започели концертом ансамбла
„Коло“. У Confucian Temple & Guozijian Museum у
Пекингу, 19. марта jе отворена изложба Art in Life
– Serbian Rugs in 19th-20th Centuries / Пиротски
ћилими у 19. и 20. веку из колекциjе Музеjа при
мењене уметности у Београду. У склопу предви
ђеног програма, делегациjа Министарства кул
туре Републике Србиjе jе 20. и 21. марта, у Хаjнану,
присуствовала Међународном форуму о туризму
Трансформациjа туризма и културних индус
триjа у условима светске економске кризе. Ми
нистар Небоjша Брадић и чланови делегациjе су,
у друштву конзула Србиjе у Кини Зорана Пав
ловића, посетили и Музеj Шангаjа. Делегациjу
Србиjе предвођену министром Брадићем примио
jе и заменик градоначелника Шангаjа Ту Гуангшао
(Tu Guangsao), а разговору су присуствовали и
Џу Лонглеи (Dzu Ionglei), директор Управе за
културу, радио, филм и ТВ, и представници инс
титуциjа културе и медиjа.
17. марта 2010. године: одржана је седница
Жирија Бранкове награде.

16–23. марта 2010. године: управница Галерије
Матице српске мр Tијана Палковљевић боравила
је у Кини као члан званичне делегације Мини
старства културе Републике Србије поводом
одржавања Дана српске културе у Кини. Деле
гациjу Министарства културе Републике Србиjе,
предвођену министром Небојшом Брадићем,
чинили су државна секретарка Надица Момиров,
специjални саветници министра култ уре Зоран
Хамовић и Горан Марковић, и Тиjана Палков
љевић, управница Галериjе Матице српске.
18. марта 2010. године: у Палати Србија, у
Београду, одржан je седми састанак Органи
зационог одбора за одржавање изложбе Србија
– културна спона Истока и Запада. Састанку су
присуствовали: представник Галерије Матице
српске др Бранка Кулић, представник Библио
теке Матице српске госпођа Душица Грбић, за
меник директора Галерије Српске академије
наука и уметности госпођа Јелена МежинскиМиловановић, заменик директора Дирекције за
међународну културну, просветну, научну, техно
лошку и спортску сарадњу Министарства иност
раних послова Републике Србије госпођа Дра
гана Вујић, представник Министарства културе
Републике Србије госпођа Сања Цупаћ, задужена
за музеје и галерије у Кабинету помоћника ми
нистра госпође Душице Живковић, за заштиту
културне баштине Министарства културе Репуб

Министар Небоjша Брадић и чланови делегације
су у Пекингу разговарали са кинеским министром
културе Цаи Вуом (Cai Vu) и са потпредседницом
кинеске Владе задуженом за културу Лиу Jендонг
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лике Србије, представник Министарства вера
Републике Србије господин Александар Раковић,
представник Музеја Српске православне цркве
господин Владимир Радовановић, управник Га
лерије фресака Народног музеја Србије мр Бојан
Поповић и председник Организационог одбора,
генерални секретар Матице српске проф. др
Душан Николић.
18. марта 2010. године: потпредседник Матице
српске академик Димитрије Стефановић je у Ам
басади Руске Федерације на позив његове ексе
ленције господина Александра Конузина (Александар Конузин) присуствовао свечаности по
водом доделе јубиларних медаља 65 година Победе у Великом Отаџбинском рату 1941–1945.
године.
19. марта 2010. године: у оквиру Конзерваторских прича у Галерији Матице српске посетиоци
су имали прилику да се упознају са олеографијом,
популарном графичком техником која се у срп
ској уметности појавила крајем 19. века. На оле
ографијама су, као репродукцијама популарних
уметничких дела из тога времена, приказани мо
тиви из националне историје, портрети владара
и историјских личности, мотиви из народног жи
вота као и мртве природе. О олеографији, њеном
настанку и процесу рестаурације говорио је мр
Данило Вуксановић, конзерватор-рестауратор.
20. и 27. марта 2010. године: Галерија Матице
српске је у марту месецу наставила са креативним
радионицама суботом у оквиру едукативног
програма за децу „Био једном један сликар...” који
је посвећен обележавању јубилеја 150 година од
рођења сликара Паје Јовановића. Март месец је
био месец „Обичних и необичних обичаја...
некада и сада...” Кроз радионице деца су се
упознала са обичајима некада и сада, а самим тим
и са временом и простором у којем је сликар
живео и стварао. Одржане су две креативне ради
онице: Час мачевања са витезом Leonidas La
Ollom и Маштовито јаје дугиних боја. Радионице
су водиле: Снежана Мишић и Александра Сте
фанов, кустоси Галерије, заједно са Луцијом
Андре и Оливером Каменарац, сарадницама са
Одсека за педагогију Филозофског факултета у
Новом Саду.
22. марта 2010. године: одржана је седница
Председништва Матице српске.
22. марта 2010. године: у Матици српској је
потписан Протокол о сарадњи са Новосадским
клубом. У присуству чланова Председништва
Матице српске и делегације Новосадског клуба
академик Чедомир Попов, председник Матице
српске, и проф. др Александар Лучић, председник
Новосадског клуба, потписали су Протокол о
сарадњи, којим је потврђен заједнички интерес
Матице српске и Новосадског клуба у неговању
културних вредности Новог Сада. Сарадња ће се
одвијати у оквиру издавачке и научноистра
живачке делатности, што ће бити регулисано

посебним споразумима. Поред тога, Матица
српска ће, уколико буде у могућности, обезбедити
простор за неке активности Новосадског клуба.

23. марта 2010. године: изашао је мартовски
Летопис Матице српске у којем су објављени
прозни и поетски прилози из савремене бугарске
књижевности Георги Господиновa, Вирџинијe
Захаријевe, Цветанкe Еленковe, Стефанa Кисјовa,
Кристин Димитровe, Захари Карабашлијевa, Ма
линe Томовe и Миленe Фучеџијевe (превели Асја
Тихинова Јовановић, Елизабета Георгијева и
Велимир Костов). Летопис доноси огледе Мила
Ломпара и Светлозара Игова, а аутори рубрике
„Сведочанства” су Владета Јеротић, Јован Попов,
Драган Хамовић, Предраг Лазаревић, Никола
Мирков, Владислава Рибникар, Татјана Суботин
Голубовић, Љиљана Пешикан Љуштановић, Свет
лана Томин и Милоје Петровић. О новим књигама
Гордане Ћирјанић, Милана Орлића, Мирјане
Ђурђевић, Симона Симоновића, Милоша Лати
новића, Дејана Стојиљковића, Зорице Хаџић,
Веселина Матовића и Чеда Недељковића пишу
Славица Гароња Радованац, Миодраг Матицки,
Драгана Белеслијин, Саша Хаџи Танчић, Алек
сандар Б. Лаковић, Младен Весковић, Миливој
Ненин, Лидија Томић и Миодраг Игњатовић.

23–27. марта 2010. године: Галерија Матице
српске је учествовала на Сајму рестаурације у
Ферари (Италија) на којем се представила путем
публикација, промотивног филма о Галерији и
флајера на италијанском језику. Сајам реста
урације у Ферари је једна од манифестација коју
годинама организовано посећују конзерватори
из Србије, и на којој се представљају институције
заштите, произвођачи материјала и опреме за
рестаурацију, универзитети и школе за реста
урацију, као и земље, региони и општине са
значајним културним наслеђем. На Сајму, поред
изложбене активности, паралелно се одвијају
семинари и предавања из области заштите кул
турног наслеђа. Наступ на Сајму и презентацију
организовали су Покрајински завод за заштиту
споменика културе Војводине и Галерија Матице
српске, а представљено је културно наслеђе
Војводине и Србије, као и пројекти и активности
на заштити најзначајнијих споменика и споме
ничких целина. Сајму је испред Галерије Матице
српске присуствовала Даниела Королија-Цркве
њаков, конзерватор саветник Галерије, која је уз
знање италијанског језика успостављала контакте
са институцијама заинтересованим за будућу
сарадњу.
24. марта 2010. године: у згради Градског музеја
Вршац одржана је промоција књиге Бошко Токин
– новинар и писац (први српски естетичар,
публициста и критичар филма) аутора Марка
Бабца. О књизи су говорили Милан Влајчић,
рецензент књиге, Марко Бабац, аутор и Јавор
Рашајски, члан сарадник Матице српске.
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26. марта 2010. године: у организацији Одељења
за природне науке Матица српска је доделила
Награду професора Лазара Стојковића за 2009.
годину.

24. марта 2010. године: Матицу српску су посе
тили иницијатори оснивања Друштва пријатеља
и чланова Матице српске из Ивањице: Зоран
Вучићевић, Милан Крунић, Емилија Перуничић
и Милан Поледица. Госте су примили академик
Чедомир Попов, председник Матице српске,
проф. др Славко Гордић, потпредседник Матице
српске, проф. др Душан Николић, генерални
секретар Матице српске и Марта Тишма, стручни
сарадник Одељења Матице српске за ликовне и
сценске уметности.

О значају професионалног рада професора Ла
зара Стојковића говорила је проф. др Нада Ми
лошевић док је о добитницима говорила проф.
др Ивана Максимовић. Награду за досадашњи
научноистраживачки рад равноправно су добили
др Игор Балалић и Ивица Ђаловић, Институт за
ратарство и повртарство из Новог Сада. Укупан
износ награда донирало је рибарско газдинство
„Ечка”.
26. марта 2010. године: потпредседник Матице
српске проф. др Слободан Ћурчић је на позив
Центра за националну стратегију присуствовао
научном скупу Петнаест година Дејтонског споразума у Београду.
26. марта 2010. године: потпредседник Матице
српске проф. др Славко Гордић је присуствовао
скупу поводом десетогодишњице деловања Беог
радског форума за свет равноправних у Беог
раду.
26. мaрта 2010. године: Кустоске приче у
Галерији Матице српске биле су посвећене „мај
сторима прелазног периода”. У простору сталне
поставке, пред изложеним делима, о групи
уметника која се појавила средином 18. века и
својом делатношћу преокренула традиционалне
токове српске уметности у правцу укључивања у
западноевропску барокну уметност говорила је
Александра Стефанов, кустос.

25. марта 2010. године: у оквиру Музичких ве
чери Матице српске одржан је концерт Марије
Мисите, виолина, и Наташе Митровић, клавир,
чији програм су представљале изабране компо
зиције Франца Шуберта (Franz Schubert), Петра
Илича Чајковског (Петр Илич Чайковский) и
Камиј Сен-Сaнса (Camille Saint-Saëns).

25. марта 2010. године: у Народној библиотеци
„Ђура Јакшић” у Српској Црњи мр Данило Вукса
новић, конзерватор-рестауратор Галерије Ма
тице српске одржао је предавање о писму и ње
говим трансформацијама од праисторије до
данас, највећем српском калиграфу барокног
доба Захарији Орфелину, и о циклусу цртежа и
принтова Факсимили немуштог излаганих у
Френклину у САД (Индијана), који су настали
као резултат ауторових проучавања различитих
ћириличних писмена кроз векове.
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29. марта 2010. године: одржана је седница
Председништва Матице српске.
29. марта 2010. године: председник Матице
српске академик Чедомир Попов је присуствовао
свечаности поводом 85 година рођења и 60
година рада сликара Саве Стојкова у Сомбору.
30. марта 2010. године: у Матици српској је
одржан састанак у вези са макропројектом
Енергетско технолошки развој АП Војводине у
другој половини XX века. Иницијатор пројекта је
академик Рајко Томановић, док је у његову
припрему у дужем временском периоду било
укључено више стручњака како из Матице српске
тако и из Скупштине АП Војводине, Извршног
већа, Универзитета, Академије наука, великих
енергетских система као и енергетских удру
жења.

размотрио извештај о раду Библиотеке Матице
српске на пројекту израде Библиографије Иве
Андрића и закључио да се послови професионално
обављају. Од јуна 2009. до 31. марта 2010. године
обрађена су укупно 8.002 записа.
НАЈАВА АКТИВНОСТИ:
6. априла 2010. године: одржаће се седница
Председништва Матице српске.

8. априла 2010. године: музичка вокална група
„Академац” одржаће концерт Матици на дар,
Певана грађанска лирика 19. и с почетка 20.
века, Песме српских хорских класика под
вођством диригента Јована Јеркова.
12. априла 2010. године: одржаће се седница
Председништва Матице српске.
12. априла 2010. године: одржаће се седница
Управног одбора Матице српске.

12. априла 2010. године: свечано ће бити уручена
Награда Младен Лесковац проф. др Душану
Иванићу за целокупно научно дело из области
историје српске књижевности. На свечаности ће
говорити проф. др Иво Тартаља док ће уметнички
део програма извести мр Исидора Поповић
стручни сарадник Матице српске.
13. априла 2010. године: свечано ће бити уручена
Бранкова награда Матице српске за школску
2008/09. годину у Салону Матице српске.

У очекивању да ће значај овог пројекта имати
утицаја како за постојеће тако и за будуће
генерације Председништво Матице српске раз
говарало је са академиком Рајком Томановићем,
академиком Рудолфом Касторијем, проф. др
Љубомирком Кркљуш, Браниславом Белић,
Радославом Стриковићем. Састанку су у својству
стручног сарадника Одељења за друштвене и
природне науке Матице српске и стручног
сарадника за односе са јавношћу присуствовале
Мирјана Зрнић и Добрила Мартинов.
31. марта 2010. године: одржана је седница
Управног одбора Задужбине Иве Андрића који је

14. априла 2010. године: Одељење са сценске
уметности и музику Матице српске приредиће
приповедачку представу Човек човеку. Приче
великана српске књижевности говориће драмске
уметнице Вјера Мујовић и Рада Ђуричин.

27. априла 2010. године: одржаће се промоција
књиге др Гојка Маловића Сеоба у Матицу,
Оптирање Срба у Мађарској 1920–1931, I том и
Сеоба у Матицу, Спискови српских оптаната у
Мађарској 1920–1931, II том. Књигу ће пред
ставити проф. др Родољуб Етински, проф. др
Љубодраг Димић и проф. др Мирјана Радојевић.
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