broj 20

april 2010

www.maticasrpska.org.rs

6. априла 2010. године: одржана је седница
Председништва Матице српске.
7. априла 2010. године: председник Матице
српске академик Чедомир Попов, проф. др Мато
Пижурица, секретар Одељења за књижевност и
језик и Јулкица Ђукић, стручни сарадник Оде
љења, разговарали су у Београду са директором
Завода за уџбенике господином Мирољубом Ал
бијанићем о објављивању новог Правописа.
7. априла 2010. године: у Свечаној сали Матице
српске одржана је свечаност доделе Награде Капетан Миша Анастасијевић у организацији
фирме Медија-инвент д.о.о. и Привредне коморе
Србије.

tel. 021/420-199

одржала је концерт „Матици на дар”. Програм
концерта чиниле су композиције српских хор
ских класика и певана грађанска лирика 19. и с
почетка 20. века. Мушком вокалном групом
„Академац”, која и у другим свечаним приликама
учествује у јавним програмима Матице српске,
диригује господин Јован Јерков. Реч о хору и поз
драв гостима изговорио је генерални секретар
Матице српске проф. др Душан Николић.
8. априла 2010. године: одржан је комемора
тивни скуп поводом смрти академика Алек
сандра Младеновића на Филозофском факул
тету Универзитета у Новом Саду. У име Матице
српске говорио је проф. др Мато Пижурица.

9. априла 2010. године: председник Матице српске академик Чедомир Попов је у Шиду присуст
вовао састанку поводом подизања споменика
Филипу Вишњићу у Вишњићеву, на позив пред
седнице Општине Шид, госпође Наташе Цвјет
ковић. Састанaк је одржан у Дому културе Шид,
на којем су поред директорке Дома, госпође Јас
мине Аџић, присуствовали и заменик покрајин
ског секретара за културу господин Драган
Срећков и госпођа Радмила Милентијевић, до
натор.

7. априла 2010. године: поводом избора у Српску академију наука и уметности управник Биб
лиотеке Матице српске Миро Вуксановић је одржао приступно предавање под називом Како сам
(и зашто) писао романе о речима у новосадском
Огранку ове институције.

9. априла 2010. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић одржао је
састанак са стручним сарадницима Матице српске на којем је тема била организација пред
стављања и промовисања публикација Матице
српске.
9. априла 2010. године: у Народној библиотеци
Србије одржан је састанак оснивача Центра Виртуелна библиотека Србије. У име Библиотеке

8. априла 2010. године: мушка вокална група
„Академац”, коју чине чланови Матице српске,
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таља, проф. др Мирослав Егерић и проф. др Рад
мила Маринковић једногласно је одлучио да се
Награда Младен Лесковац за 2006, 2007. и 2008.
годину додели проф. др Душану Иванићу. О до
битнику награде на скупу је говорио проф. др
Иво Тартаља.
12. априла 2010. године: у Свечаној сали Ма
тице српске одржана је комеморација истакнутом библиографу Види Зеремски на којој су гово
рили управник Библиотеке Матице српске Миро
Вуксановић, члан Управног одбора Библиотеке
Лазар Чурчић и руководилац Одељења каталош
ко-библиографске обраде Марија Јованцаи.
12. априла 2010. године: академик Предраг Па
лавестра предао је припремљену књигу Јована
Скерлића за Антологијску едицију Десет векова
српске књижевности Издавачког центра Матице
српске.
12. априла 2010. године: у Галерији Матице српске је oдржан први део едукативног тренинга за
васпитаче предшколске установе „Радосно де
тињство” у оквиру едукативног програма за децу
„Био једном један сликар...” који је посвећен сли
кару Павлу (Паји) Јовановићу. Поред стручног
тима Галерије: Снежана Мишић и Александра
Стефанов, који је презентовао досадашња ис
куства Галерије у раду са децом и актуелни еду
катинви програм, излагања су имали и сарад
ници на програму: Луција Андре и Оливера Ка
менарац, са Одсека за педагогију Филозофског
факултета у Новом Саду, и Драган Јајић, стручни
сарадник за ликовно васпитање предшколске ус
танове „Радосно детињство”. Семинару су поред
васпитача присуствовали педагози и ликовни
педагози предшколске установе „Радосно детињ
ство”.

Матице српске састанку су присуствовали уп
равник Миро Вуксановић и заменик управника
Новка Шокица-Шуваковић.
9. априла 2010. године: у Народној библиотеци
Србије одржан је састанак Организационог од
бора републичке смотре Библионет 2010. Сас
танку је председавао Миро Вуксановић, управик
Библиотеке Матице српске.

9. априла 2010. године: песник Алберто Принцис
(Alberto Princis) и конзерватор Клара Д’Урбино
(Klara D’Urbino) из Горице (Италија) са песни
кињом Јеленом Стојисављевић су посетили Ма
тицу српску. Њихов боравак у Србији везан је за
успостављање културне сарадње Србије и Ита
лије. Упознали су се са историјом, савременим
активностима Матице српске и показали по
себно интересовање за област књижевности, Летопис Матице српске, рад Библиотеке Матице
српске и Одељења старе и ретке књиге.
10. априла 2010. године: у Свечаној сали Ма
тице српске одржана је Скупштина Кола српских
сестара.
12. априла 2010. године: одржана је седница
Председништва Матице српске.
12. априла 2010. године: одржана је седница
Управног одбора Матице српске.

13. априла 2010. године: поводом 90 година од
оснивања руске избегличке колоније у Новом
Саду и уједно од оснивања Одбора за прихва
тање и помагање руских избеглица, на чијем
челу је био угледни новосадски адвокат Коста
Хаџи, у Свечаној сали Матице српске одржана је
свечана Академија у организацији Одбора за
обележавање 90. годишњице постојања Руске ко
лоније у Новом Саду. Након пригодног музичког
програма у извођењу хора „Свети Стефан Де

12. априла 2010. године: у Матици српској све
чано је уручена Награда Младен Лесковац проф.
др Душану Иванићу за целокупно научно дело из
области историје српске књижевности. Жири у
саставу проф. др Јован Делић, академик Миро
слав Пантић (председник), проф. др Иво Тар
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чански”, председник Матице српске академик
Чедомир Попов је одржао поздравни говор, а
потом су говорили господин Алексеј Арсењев,
представник потомака Руске колоније у Новом
Саду, господин Коста Хаџи млађи и др Татјана
Марковић.

14. априла 2010. године: у Матици српској је
одржан радни састанак Дворци и летњиковци
Војводине.

14. априла 2010. године: председник Матице
српске академик Чедомир Попов састао се са
лингвистом др Миланом Шипком и Зораном Ко
лунџијом, директором Издавачке куће Прометеј.
На састанку су вођени разговори о Правописном
речнику, као и о заједничком организовању саве
товања о питањима језичке политике у Србији.

13. априла 2010. године: у Матици српској је
свечано уручена Бранкова награда Матице српске за 2008/09. годину. Жири у саставу: др Дра
гана Вукићевић, др Радослав Ераковић, др Воја
Јелић, др Љиљана Пешикан-Љуштановић (пред
седник) и др Горана Раичевић је једногласно од
лучио да додели прву награду Кристини Ђурић,
студенткињи Филолошког факултета Универзи
тета у Београду, Катедра за српску књижевност и
језик с компаратистиком за рад Проблем апсурда
у делима Миодрага Булатовића (Ђаволи долазе,
Црвени петао лети према небу, Годо је дошао),
две друге награде Милораду Дурутовићу, сту
денту Филозофског факултета Универзитета
Црне Горе у Подгорици, Студијски програм за
српски језик и јужнословенске књижевности, за
рад Споредно небо – поетска космогонија Васка
Попе и Јелени Крунић, студенткињи Филозоф
ског факултета Универзитета у Новом Саду,
Одсек за српску књижевност, за рад Хришћан
ство у делу Лукијана Мушицког и три треће на
граде Дуњи Душанић, студенткињи Филолошког
факултета Универзитета у Београду, Катедра за
општу књижевност и теорију књижевности, за
рад Аутонарација у Стендаловом „Животу Анрија Брилара”, Миленки Окука, студенткињи
Филозофског факултета Универзитета Црне Горе
у Подгорици, Студијски програм за српски језик
и јужнословенске књижевности, за рад „Роман о
Лондону” Милоша Црњанског – прелазак Рјеп–
нина преко Стикса и Вањи Прстојевић, студент
кињи Филозофског факутета Универзитета у
Новом Саду, Одсек за српску књижевност, за рад
Тема инцеста у песмама „Удаја сестре Душанове” и „Душан хоће сестру да узме”. Награде је
уручио потпредседник Матице српске проф. др
Славко Гордић, а о награђенима је говорио проф.
др Радослав Ераковић.

14. априла 2010. године: Одељење за сценске
уметности и музику уприличило је припове
дачку представу Човек човеку у извођењу драм
ских уметница Вјере Мујовић и Раде Ђуричин.
Представу чине приче великана српске књижев
ности: Боре Станковића, Иве Андрића, Бранка
Ћопића, Исидоре Секулић, Милована Данојлића
и Моме Капора. Приповетке говоре о судбини
човековој – о чежњама, страховима, радостима
и жалостима, надама о необјашњивом и не
појмљивом.
15. априла 2010. године: на Филозофском фа
култету у Београду одржан је радни састанак са
писцима текстова за Каталог изложбе Србија –
културна спона Истока и Запада. Састанку су
присуствовали проф. др Сретен Петковић, проф.
др Бранислав Тодић, проф. др Мирослав Тимо
тијевић, проф. др Синиша Мишић, др Бранка
Кулић, мр Душица Грбић и проф. др Душан Ни
колић, председник Организационог одбора Из
ложбе.
3

15. априла 2010. године: генерални секретар
Матице српске проф. др Душан Николић, др
Бранка Кулић и мр Душица Грбић су у Музеју
Српске православне цркве у Београду присуст
вовали састанку на ком су, заједно са Миро
славом Илићем, управником Музеја, Влади
миром Радовановићем, кустосом и Радмилом
Петронијевић, кустосом, изабрали експонате за
изложбу у Бечу Србија – културна спона Истока
и Запада.

стваралаштву Паје Јовановића и изложеним де
лима говорио је проф. др Мирослав Тимотијевић,
док је изложбу свечано отворио Небојша Брадић,
министар културе Републике Србије. Изложено
је педесет и четири дела (уља на платну, цртежи,
скице) из фондова Музеја Града Београда, На
родног музеја у Београду, Градског музеја у
Вршцу, Народног музеја у Зрењанину и Галерије
Матице српске.

15. априла 2010. године: у Београду, у Палати
Србија, одржан је осми састанак Организаци
оног одбора изложбе Србија – културна спона
Истока и Запада. Председавао је председник
Одбора проф. др Душан Николић.

Током трајања изложбе (17. април – 6. јун), поред
изложених дела, прича о животу и стваралаштву
Паје Јовановића употпуњена је и документарним
филмом Радио телевизије Војводине „Живот је
најлепши сан – Павле Паја Јовановић” (из се
ријала „Далеко у нама”), који се емитује два пута
дневно, у 12.00 и 17.00 часова, и стручним тума
чењима изложбе сваког дана у 18.00 часова.
Сваког петка у истом термину приређују се спе
цијалистичка предавања историчара уметности
који су се бавили проучавањем стваралаштва
Паје Јовановића и чији студијски текстови су
објављени у пратећој публикацији изложбе. Су
ботом у термину од 11.00 до 12.30 часова одржа
вају се креативне радионице за децу посвећене
Паји Јовановићу.

15. априла 2010. године: у Галерији Матице српске је одржана конференција за новинаре у по
водом отварања изложбе „Између естетике и жи
вота – представа жене у сликарству Паје Јовано
вића”. О концепту изложбе, публикацији и пра
тећим програмима говориле су мр Тијана Пал
ковљевић, управница Галерије и ауторка изложбе,
и Снежана Мишић, координаторка пројекта.
16. априла 2010. године: у витринама испред
Свечане сале Матице српске Библиотека Матице
српске поставила је изложбу поводом 175 година
од рођења Марка Твена (1835–1910).
16. априла 2010. године: у Галерији Матице српске је отворена изложба „Између естетике и жи
вота – представа жене у сликарству Паје Јовано
вића”, која је приређена у поводом обележавања
јубилеја 150. годишњице од рођења сликара
Павла (Паје) Јовановића. Након поздравне речи
мр Тијане Палковљевић, управнице Галерије, о

16. априла 2010. године: у званичној посети
Матици српској су били председник Републике
Српске академик Рајко Кузмановић и проф. др
Миле Дмичић. Уважене госте су примили ака
демик Чедомир Попов, председник Матице српске, проф. др Слободан Ћурчић и проф. др Славко
Гордић, потпредседници, као и генерални сек
ретар Матице српске проф. др Душан Николић.
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секретар Одељења Матице српске за природне
науке, уједно и председник Скупштине еколошког покрета и председник научног Одбора међу
народне научне Еколошке конференције.

Том приликом вођени су разговори о оснивању
Друштва чланова Матице српске у Републици
Српској.
17. и 24. априла 2010. године: у оквиру едука
тивног програма за децу „Био једном један
сликар...” који је посвећен обележавању јубилеја
150 година од рођења сликара Паје Јовановића у
Галерији Матице српске одржане су две креа
тивне радионице: Недеља моде и Сликар и модел.
Деца су се упознала са модом времена у којем је
Паја живео и сликао. Радионице су водиле Алек
сандра Стефанов и Снежана Мишић, кустоси Га
лерије, заједно са Оливером Каменарац и Лу
цијом Андре, сарадницама са Одсека за педаго
гију Филозофског факултета у Новом Саду.
19. априла 2010. године: одржана је седница
Председништва Матице српске.
20. априла 2010. године: у Галерији Матице српске је одржана трибина „Будите наши гости” на
тему „Године успеха”, у организацији Publicite
агенције за маркетинг из Новог Сада.

21. априла 2010. године: у Свечаној сали Ма
тице српске мешовити инклузивни хор „ИСОН”
одржао је јубиларни 300. концерт под називом
„Инклузијом ка култури”. Хор „ИСОН” окупља
децу са посебним потребама из школе за основно
и средње образовање „Милан Петровић”, настав
нике и професоре из ове школе, родитеље, као и
ученике и професоре из других школа. Хором
диригује професор историје у школи за основно
и средње образовање „Милан Петровић” и ос
нивач хора Миодраг Близанац. У име Матице
српске учеснике концерта и присутну публику
поздравио је генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић. О школи за основно и
средње образовање „Милан Петровић” и самом
хору говорила је директорка мр Славица Мар
ковић.
21. априла 2010. године: управник Библиотеке
Матице српске Миро Вуксановић у Народној
библиотеци „Филип Вишњић” у Бијељини от
ворио је семинар за библиотекаре из Републике
Српске и Републике Србије.
21. априла 2010. године: Галерију Матице српске посетила је др Растислава Гримаљук из Лвова,
са Института за етнологију Националне акаде
мије наука Украјине. Госпођу Гримаљукову је
примила мр Тијана Палковљевић, управница Га
лерије. Том приликом покренут је разговор о мо
гућој сарадњи. Са историјатом Галерије и сталном
поставком гошћу је упознала Снежана Мишић,
кустос.
21. и 22. априла 2010. године: у Галерији Ма
тице српске свечано је отворен 4. међународни
фестивал прозе „Просефест” у организацији
Културног центра Новог Сада и под покрови
тељством Града. Присутнима су се обратили мр
Тијана Палковљевић, управница Галерије Ма
тице српске и Владимир Копицл, помоћник гра
доначелника Новог Сада. Следећег дана у Гале
рији је одржан сусрет са књижевницима.
22. априла 2010. године: генерални секретар
Матице српске проф. др Душан Николић је по

20. априла 2010. године: у Свечаној сали Ма
тице српске представљена је књига проф. др Саве
Живанова Русија 1917, објављена у издању „Но
лита” и „Информатике”. Након поздравне речи
председника Матице српске академика Чедо
мира Попова, о књизи су говорили проф. др Ни
кола Б. Поповић, Зоран Живковић, главни и од
говорни уредник „Нолита” и аутор.
21. априла 2010. године: на свечаности поводом
Дана планете земље и 20-годишњег јубилеја
Еколошког покрета Града Новог Сада, Матицу
српску је представљао проф. др Рудолф Кастори,
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сетио Српску православну цркву и Задужбину
Текелијанум у Будимпешти, где га је свештеник
Зоран Остојић упознао са актуелним пословима
на реконструкцији и опремању дела палате.
Проф. др Николић је, том приликом, предао при
мерке најновијих издања Матице срп- ске за биб
лиотеку Текелијанума.

22. априла 2010. године: одржана је седница
Уредништва Зборника Матице српске за историју.
22. априла 2010. године: генерални секретар
Матице српске проф. др Душан Николић је по
сетио амбасаду Републике Србије у Будим
пешти.

23. априла 2010. године: у Амбасади Републике
Србије одржан је састанак поводом изложбе Србија – културна спона Истока и Запада. Учес
нике је поздравио његова екселенција амбасадор
Милован Божиновић. Састанку су присуство
вали генерални секретар Матице српске проф.
др Душан Николић, протојереј-ставрофор и ар
хијерејски намесник за Аустрију Ђорђе Кне
жевић, секретар Црквене општине Свети Сава у
Бечу господин Миодраг Мацановић, саветник
амбасадора Републике Србије господин Горан
Брадић и госпођа Бранка Кулић. Том приликом
вођени су разговори и о другим облицима са
радње са српском дијаспором у Бечу.

22. априла 2010. године: на представљању књиге
Стевана Раичковића Фасцикла, последња, у
Градској библиотеци у Новом Саду, говорио је и
управник Библиотеке Матице српске Миро Вук
сановић.

23. априла 2010. године: Маја Лазукић, ди
ректор Издавачког центра Матице српске и Бојан
Вишић, директор штампарије „Будућност” пот
писали су уговор о штампању књига Антоло
гијске едиције Десет векова српске књижевности.
23. априла 2010. године: у Музеју Катедрале
Светог Стефана у Бечу (Dom museum) одржан је
радни састанак поводом изложбе Србија – културна спона Истока и Запада. Састанку су при
суствовали: госпођа Клаудија Грас (Klaudia
Grass), генерални секретар Матице српске проф.
др Душан Николић, саветник амбасадора Репу
блике Србије господин Горан Брадић, госпођа
Бранка Кулић и госпођа Мирјана Исаков.
23. априла 2010. године: проф. др Даница Пет
ровић, члан Управног одбора и члан редакције
Одељења Матице српске за сценске уметности и
музику је у Београду у оквиру Доситејевих ап–
рилских дана, поводом Светског дана књиге –
23. априла присуствовала добротворном кон
церту под називом Доситејев европски пут у
Свечаној сали Старог двора.

23. априла 2010. године: у Галерији Матице српске приређено је прво у низу специјалистичких
предавања поводом изложбе „Између естетике и
живота – представа жене у сликарству Паје Јова
новића”. Предавање су одржали проф. др Лидија
Мереник и проф. др Мирослав Тимотијевић,
професори Филозофског факултета у Београду,
Групе за историју уметности који су и уредници
истоимене пратеће публикације. Проф. др Ми
рослав Тимотијевић причао је на тему Пред–
става жене као идеолошког естетског субјекта

23. априла 2010. године: управник Библиотеке
Матице српске Миро Вуксановић присуствовао
је свечаности проглашења 2010. године за Годину
књиге и језика и отварању Преводилачког центра
у Сремским Карловцима.
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торијуму се обратио и проф. др Слободан Ћурчић,
потпредседник Матице српске. О књизи су гово
рили проф. др Љубодраг Димић, проф. др Родољуб Етински, проф. др Мирјана Радојевић и
аутор. Књига је изашла као суиздавачки подухват
Матице српске и Самоуправе Срба у Мађарској,
а публиковање је подржао и Покрајински секре
таријат за културу.
27. априла 2010: потпредседник Матице српске
проф. др Славко Гордић, управник Библиотеке
Матице српске Миро Вуксановић и чланови
Управног одбора Матице српске академик Све
тозар Кољевић и професори Мирослав Егерић,
Предраг Пипер и Милорад Радовановић, под
нели су саопштења на научном скупу о Меши
Селимовићу у Српској академији наука и умет
ности у Београду.

у сликарству Паје Јовановића а проф. др Лидија
Мереник на тему Један човек и једна жена –
Идеолошки еклектицизам у делу Паје Јовановића 1946–1947. године.
26. априла 2010. године: одржана је седница
Председништва Матице српске.
26. априла 2010. године: председник Матице
српске академик Чедомир Попов и потпред
седник проф. др Слободан Ћурчић су примили
председницу Матице словачке из Бачког Пет
ровца госпођу Катарину Мелехову Мелегову,
председника Матице буњевачке господина Ивана
Седлака и потпредседника Матице Буњеваца
господина Марка Марјанушића. Том приликом
су вођени разговори о даљој сарадњи и о реали
зацији заједничких пројеката, који су у току, из
међу Матице буњевачке и Матице словачке.
26. априла 2010. године: објављена је књига Ог–
ласи Библиотеке Матице српске 1803–1867,
седма у Едицији Каталог старих и ретких
књига Библиотеке Матице српске. Ауторке
књиге су редакторке Јасна Карталовић и Свет
лана Вучковић.

27. априла 2010. године: шеф Одсека за славис
тику Филозофског факултета у Новом Саду
проф. др Душанка Мирић је, у оквиру наставе
словенске културе, организовала посету студе
ната овог одсека Матици српској и Библиотеци
Матице српске. Студенти су информисани о
историји и савременим активностима Матице
српске и Библиотеке Матице српске.

27. априла 2010. године: резултат издавачке де
латности Одељења Матице српске за друштвене
науке, књига др Гојка Маловића Сеоба у матицу,
Оптирање Срба у Мађарској 1920–1931, I том и
Спискови српских оптаната у Мађарској, II том
представљена је у Свечаној сали Матице српске.

28. априла 2010. године: у оквиру Музичких
вечери Матице српске одржан је концерт. Милана
Вуксан, мецосопран, Жељка Спонза, харфа и
Ксенија Мијатовић, флаута извеле су богат програм из опуса композитора Јохана Себастијана
Баха (Johhan Sebastian Bach), Кристофера Глука
(Christoph Willibald Rittet von Gluck), Жака Офен
баха (Jaques Offenbach), Исидора Бајића и др.

Након поздравних речи академика Чедомира
Попова, председника Матице српске, и др Бојана
Пајтића, председника Владе АП Војводине, ауди
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28. априла 2010. године: потпредседник Матице
српске проф. др Славко Гордић и генерални
секретар Матице српске проф. др Душан Николић
присуствовали су „Петом научно-стручном скупу InterRegioSci 2010” у Скупштини АП Војво
дине.
29. априла 2010. године: поводом отварања
изложбе Милан Коњовић. Сликарство, драма
тика и страсти, у Галерији „Милан Коњовић” у
Сомбору, Матицу српску је представљао доц. др
Саша Радојчић, члан Уредништва Летописа
Матице српске и стални члан-сарадник Матице
српске.
29. априла 2010. године: управник Библиотеке
Матице српске Миро Вуксановић примио је
директора Градске библиотеке у Суботици Дра
гана Роквића.
29. априла 2010. године: Галерију Матице српске
посетили су студенти славистике са Универзитета
у Торонту (Канада). Са историјатом Галерије и
њеном сталном поставком студенте је упознала
Александра Стефанов, кустос.
29. и 30. априла 2010. године: на позив Српске
самоуправе града Будимпеште, мр Тијана Пал
ковљевић, управница Галерије Матице српске и
Снежана Мишић, кустос, боравиле су у Будим
пешти, а поводом предавања и презентације
књиге Култ Бранка Радичевића у српској визу
елној култури крајем XIX века (Галерија Матице
српске, 2009). О књизи је говорила мр Тијана
Палковљевић након чега је Снежана Мишић,
ауторка књиге, одржала предавање на тему коју

књига обрађује. Током боравка у Будимпешти,
мр Тијана Палковљевић и Снежана Мишић
посетиле су Српску школу, задужбину Текели
јанум, српску православну цркву и са члановима
Самоуправе, председником Бориславом Русом и
потпредседником Пером Ластићем водиле су
разговор о будућој сарадњи. Том приликом посе
тиле су и Амбасаду Републике Србије у Мађарској
где их је примио конзул, господин Милан Вуко
сављевић.
30. априла 2010. године: у Галерији Матице српске приређено је друго у низу специјалистичких
предавања у оквиру изложбе „Између естетике и
живота – представа жене у сликарству Паје
Јовановића”. Предавање на тему Божанско, нат
природно и дух времена у сликама Паје Јова
новића одржала је др Јасна Јованов, управница
Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду.

30. априла 2010. године: у Галерији Матице
српске одржана је презентација пројекта „Прист уп за све” у организацији „Ротари клуба Нови
Сад” и Галерије Матице српске. Догађај је
уприличен поводом прошлогодишње донације
„Ротари клуба” у виду степенишног пењача који
је омогућио приступ особама у инвалидским
колицима у изложбене просторије Галерије Ма
тице српске. Поред презентације пројекта „Приступ за све”, у програму је био и концерт вокалног
солисте Марка Калајановића у пратњи пијанис
ткиње Весне Мишић-Миликић, и стручно во
ђење кроз изложбу „Између естетике и живота
– представа жене у сликарству Паје Јовановића”.
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