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на ту дужност и прешао у Нови Сад на место председника Обласног суда. За краљевског комесара у
Новом Саду именован је 1851.
Писао је оде, родољубиве и дидактичке песме.
Уређивао је Летопис Матице српске (1830–1831).
Основао је и уређивао београдски алманах Голу
бица с цветом књижества србског (1839–1844) и
часопис Огледало србско (1864). Своје оригиналне
и преведене песме, књижевнотеоријске, филолошке,
правне и историјске чланке, преводе дела познатих
аутора објављивао је у многим српским часописима. Превео је и руски еп Слово о полку Игореву.
Тридесетих и четрдесетих година XIX века, под
псеудонимом Милош Светић, водио је оштре полемике са Вуком Стефановићем Караџићем, залажући се за славеносрпски језик и правопис.
Oд 1830. до 1849. године био је директор, а након
тога патрон Српске православне гимназије у Новом
Саду. Године 1847. изабран је за председника
Српске читаонице у Новом Саду. Служио се немачким, латинским, грчким, мађарским, француским, италијанским и енглеским језиком. Године
1842. изабран је за дописног члана Друштва српске
словесности. Поводом прославе хиљадугодиш
њице Руског царства одликован је орденом Св.
Владимира IV степена, а биран је и за дописног
члана Аустријског музеја.

Јован Хаџић
(Сомбор, 19. IX 1799 – Нови Сад, 4. V 1869)
Потиче из сомборске трговачке породице. Након
очеве смрти, 1812. године, преселио се у Нови Сад
где се о његовом школовању старао ујак Гедеон
Петровић, утицајни владика бачки. Српску основн у
школу учио је у Сомбору, а немачку у Оџацима.
Шест разреда гимназије завршио је са одличним
успехом у Сремским Карловцима а три разреда
филозофије у Пешти. Право је студирао у Пешти и
Бечу. Током студија интересовао се и за естетику,
филозофију, историју и природне науке. Године
1826. на Универзитету у Пешти одбранио је докторску дисертацију О узроцима развода брака,
према учењу Источне православне цркве Хри
стове. Исте године је постао адвокат. Адвокатуром
се бавио од 1827. до 1837. а 1834. је изабран за сенатора Магистрата слободног краљевског града
Новог Сада.

У Пешти је 1826. године, заједно са шесторицом
пословних људи, основао Матицу српску. Био је
њен први председник (1826–1831). На ту дужност је
поново изабран 1864.
Крајем 2009. године у Матици српској је преведена
докторска дисертација Јована Хаџића са латинског
на српски. Тиме је обележена 230. годишњица
његовог рођења, 175. годишњица избора за сенатора
Магистрата слободног краљевског града Новог
Сада, и 165. годишњица ступања на снагу Српског
грађанског законика, који представља његов нај
значајнији законодавни пројекат. Почетком 2010.
године, на 200. годишњицу оснивања новосадске
Српске православне гимназије објављено је више
језично издање Хаџићеве докторске дисертације.

Године 1837, на позив кнеза Милоша, прешао је у
Србију где је радио на развоју законодавства.
Сматра се утемељивачем савременог српског јавног и приватног права. Аутор је Грађанског зако
ника из 1844, који је Кнежевину Србију сврстао
међу ретке земље у свету које су у то време имале
грађански кодекс.

Матица тиме испуњава морални дуг према свом
оснивачу и првом председнику, а Српска Атина
(Град Нови Сад), уз чију је финансијску подршку
реализован пројекат, још једном одаје признање
некадашњем сенатору и угледном суграђанину.

Од 1846. је поново био градски сенатор у Новом
Саду. Учествовао је на свих пет српских народноцрквених сабора у Сремским Карловцима. Крајем
1848. постављен је за комесара за судско уређење
Војводине у Темишвару. Године 1850. дао је оставку
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3. маја 2010. године: генерални секретар Матице српске проф. др Душан Николић и др Бранка
Кулић су у Музеју Српске православне цркве
присуствовали састанаку са Његовим преосвештенством епископом бачким Иринејом, Његовим
преосвештенством епископом средњоевропским
Константином, и Његовим преосвештенством
епископом жичким Хризостомом. На састанку
су вођени разговори о изложби Србија – кул
турна спона Истока и Запада.
3. маја 2010. године: Матицу српску је посетила
група слависта из Пољске. Госте је примио проф.
др Драган Станић, главни и одговорни уредник
Летописа Матице српске, и упознао их са историјским и савременим токовима делатности Матице српске.
4. маја 2010. године: генерални секретар Матице српске проф. др Душан Николић је у Скупштини АП Војводине учествовао у јавној расправи поводом нацрта Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању.

У „Сведочанствима” је објављен блок о добитнику Змајеве награде Матице српске Слободану Зубановићу у којем су уз његову реч захвалности приликом уручења награде и текстови
Ивана Негришорца, Милете Аћимовића Ивкова
и разговор који је са лауреатом водио Мирослав
Максимовић. Аутори исте рубрике су још и Сима
Аврамовић, Милисав Савић, Драгиња Рамадански и Јован Делић. О новим књигама Братислава Р. Милановића, Мирка Зуровца, Ранка Поповића, Небојше Деветака, Ђуре Шушњића, Гордане Ђилас, Тихомира Брајовића, Верољуба Вукашиновића, Зоје Карановић, Јасмине Јокић и
Весне Вујић пишу Александар Б. Лаковић, Богомир Ђукић, Светозар Кољевић, Анђелко Анушић, Михаел Антоловић, Ђорђо Сладоје, Драгана Белеслијин, Биљана Турањанин, Светлана
Торњански Брашњовић и Бојан Самсон, а двојезичну, српско-руску, антологију српске поезије
представља Мићо Цвијетић.

4. маја 2010. године: у Свечаној сали Градске
куће у Новом Саду представљена је друга књига
из Едиције Баштина: Јован Хаџић, О узроцима
развода брака, према учењу Источне право
славне цркве Христове – Инаугурална правна
дисертација. О књизи су говорили академик
Чедомир Попов, проф. др Марија Драшкић,

4. маја 2010. године: на Успенском гробљу председник Матице српске академик Чедомир Попов
положио је венац на гроб Јована Хаџића. Полагању венца присуствовали су потпредседници
проф. др Славко Гордић и проф. др Слободан
Ћурчић, генерални секретар проф. др Душан Николић, секретар Одељења за друштвене науке
проф. др Љубомирка Кркљуш и декан Филозофског факултета проф. др Љиљана Суботић. Хор
„Академац” отпевао је химну Матице српске
њеном првом председнику и сенатору Магистрата
слободног краљевског града Новог Сада у част.
4. маја 2010. године: изашла је априлска свеска
Летописа Матице српске који у рубрици „Поезија и проза” доноси одломак из необјављеног
романа Женарник Александра Тишме (о настанк у
тог романа пише Иван Негришорац), а у истој
рубрици су и прилози Вука Крњевића, Миленка
Пајића, Димитрија Николајевића, Валерија Попова (превод М. Тепавчевић), Марије Степанове
(превод Д. Рамадански), Валерија Роњшина
(превод А. Шево), Саше Нишавића и Бојана Радића. „Огледе” чине текстови Витомира Вулетића
и Наталије Злидњеве, који је Вулетић превео.

проф. др Љубомирка Кркљуш, проф. др Љиљана
Суботић, Владислав М. Тодоровић, преводилац,
и проф. др Душан Николић, уредник Едиције и
приређивач књиге.
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5. маја 2010. године: у Матици српској је одржана Скупштина питомаца Хуманитарног фонда
„Привредник”.

5. маја 2010. године: академик Светозар Кољевић
предао је рукопис књиге Петар Кочић за Антологијску едицију Десет векова српске књижев
ности Издавачког центра Матице српске.

5. до 9. маја 2010. године: у Информативном
центру Града Новог Сада Матица српска је приредила промотивну изложбу посвећену др Јовану
Хаџићу, првом председнику Матице српске и сенатору Магистрата слободног краљевског рада
Новог Сада.

5. маја 2010. године: Матицу српску су посетили
ректор Универзитета у Новом Саду проф. др
Мирослав Весковић, проректор Радован Пејановић и проректор проф. др Павле Секеруш.
Госте су примили академик Чедомир Попов, председник Матице српске, проф. др Славко Гордић и
проф. др Слободан Ћурчић, потпредседници, и
проф. др Душан Николић, генерални секретар
Матице српске.

6. маја 2010. године: у оквиру Музичких вечери
Матице српске одржан је концерт на којем је
пијанисткиња Љиљана Вукеља извела низ композиција из опуса Мориса Равела (Maurice Ravel)
и Анрија Дитијеа (Henri Dutilleux).

6. маја 2010. године: Галерију Матице српске
посетила је Мери Ворлик (Meri Vorlik), амбасадорка Сједињених Америчких Држава у Србији,
и том приликом обишла изложбу „Између естетике и живота – представа жене у сликарству
Паје Јовановића”. Амбасадорку је примила и кроз
изложбу провела мр Тијана Палковљевић, управница Галерије.

5. маја 2010. године: у Матици српској је одржана промоција књиге Пера Јакобсена (Per
Jakobsen) Јужнословенске теме и Зборник радова
у част Пера Jакобсена у издању „SlovoSlavie” из
Београда.

7. маја 2010. године: одржан je девети састанак
Организационог одбора изложбе Србија – кул
турна спона Истока и Запада.

7. маја 2010. године: у поводу изложбе „Између
естетике и живота – представа жене у сликарству Паје Јовановића” у Галерији Матице српске
одржана је промоција документарног филма
Радио телевизије Војводине „Живот је најлепши
сан – Павле Паја Јовановић” (серијал „Далеко у
нама”, 2009). На промоцији филма у Галерији
Матице српске говорила је мр Тијана Палковљевић, управница Галерије, Љубиша Николин,
главни и одговорни уредник Радио телевизије
Војводине, Ђура Мрђа, редитељ и сценариста
филма, и Љубомир Глушица, сниматељ.

У програму су учествовали проф. др Дејан Ајдачић, проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо,
Иван Негришорац и проф. др Пер Јакобсен.
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првом председнику Матице српске и сенатору
Магистрата слободног краљевског града Новог
Сада.
10. маја 2010. године: дописни члан САНУ и управник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић говорио је у Сомбору о књизи Анатомија
мишљења Дарка Танасковића и Милоша Јевтића.
10. маја 2010. године: у Галерији Матице српске
oдржан је други део едукативног тренинга за
васпитаче Предшколске установе „Радосно детињство” у оквиру едукативног програма за децу
„Био једном један сликар...” који је посвећен сликару Павлу (Паји) Јовановићу. Поред стручног
тима Галерије: мр Тијана Палковљевић, Снежана
Мишић и Александра Стефанов, који је презентовао едукатинви програм „Био једном један
сликар...” излагања су имали и сарадници на
програму: др Јована Милутиновић и Оливера
Каменарац са Одсека за педагогију Филозофског
факултета у Новом Саду и Драган Јајић, стручни
сарадник за ликовно васпитање Предшколске
установе „Радосно детињство”. Семинару су
поред васпитача присуствовали педагози и ликовни педагози Предшколске установе „Радосно
детињство”.

8, 22. и 29. маја 2010. године: у оквиру едукативног 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 три креативне радионице: Приче старих мајстора, Модна башта
– моја машта и Митоловија кроз античку
шуму. Радионице су водиле Александра Стефанов
и Снежана Мишић, кустоси Галерије, заједно са
Оливером Каменарац и Луцијом Андре, сарадницама са Одсека за педагогију Филозофског
факултета у Новом Саду.
9. маја 2010. године: председник Матице српске
академик Чедомир Попов и проф. др Славко
Гордић, потпредседник Матице српске, присустовали су Свечаној академији у Великој сали АП
Војводине посвећеној 65-годишњици победе над
фашизмом и Дану победе, која је одржана под
покровитељством председника Скупштине АП
Војводине Шандора Егерешија.
10. маја 2010. године: одржана je седница Председништва Матице српске.
10. маја 2010. године: обележен је Дан Библиотеке Српске академије наука и уметности. На
свечаности је дописни члан САНУ и управник
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић
беседио Апотеозу отвореној књизи.

11. маја 2010. године: у Галерији Синагога у
Нишу представљена су сва четири до сада
објављена тома Српског биографског речника,
капиталног лексикографског пројекта Матице
српске. О књигама су говорили др Славенко
Терзић, проф. др Горан Максимовић и академик
Чедомир Попов, главни уредник Српског био
графског речника. Поздравну реч одржала је Марица Максимовић, директорка Народног музеја
у Нишу.

10. до 16. маја 2010. године: на Правном факултету у Новом Саду Матица српска је приредила
промотивну изложбу посвећену др Јовану Хаџићу,
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11. маја 2010. године: председник Матице српске академик Чедомир Попов се састао са председником Скупштине Града Ниша господином
Милетом Илићем и том приликом разговарао о
сарадњи и иницијативи да се формира Друштво
чланова Матице српске у Нишу.

13. маја 2010. године: у Галерији Матице српске
одржана је презентација пројекта „Заштита и
презентација српског културног наслеђа у
Мађарској – Конзервација и рестаурација уметничких дела из фонда Српског црквеног музеја
Будимске епархије у Сентандреји” (2010–2012). У
презентацији пројекта учествовали су: мр Тијана
Палковљевић, управница Галерије, која је говорила о значају пројекта за Галерију Матице српске, Коста Вуковић, кустос Српског црквеног музеја Епархије будимске у Сентандреји, који је
представио избор уметничких предмета и планове за њихово излагање, Даниела Королија Црквењаков, музејски саветник конзерватор приказала је методологију рада и досадашње резултате
конзерваторско-рестаураторских поступака и
Небојша Брадић, министар културе Републике
Србије, и Душица Јурибашић из Покрајинског
секретаријата за културу, као представници институција које финансирају реализацију пројекта.
Презентацији досадашњих резултата пројекта
присуствовали су и проф. др Душан Николић,
генерални секретар Матице српске, проф. др
Мирослав Тимотијевић и др Бранка Кулић.

11. маја 2010. године: председник Матице српске академик Чедомир Попов је одржао предавање студентима Универзитета у Нишу.
12. маја 2010. године: у Огранку Српске академије наука и уметности у Новом Саду одржано је
књижевно вече посвећено академику Љубомиру
Симовићу. О песнику је говорио дописни члан
САНУ и управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић.
12. маја 2010. године: проф. др Горан Максимовић предао је рукопис књиге Стеван Сремац
за Антологијску едицију Десет векова српске
књижевности Издавачког центра Матице српске.
13. маја 2010. године: председник Матице српске академик Чедомир Попов је одржао састанак
са Драганом Срећковим и вајаром Савом Халугиним у вези са подизањем бисте Филипу
Вишњићу у Вишњићеву.
13. маја 2010. године: у витринама испред Свечане сале Матице српске Библиотека Матице
српске приредила је изложбу поводом 125 година
од рођења мађарског писца и филозофа Ђерђа
Лукача (1885–1971).

13. маја 2010. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, учествовала
је на промоцији монографије Спомен-збирке
Павле Бељански која је била приређена у Спомен-збирци. О монографији су говорили: Небојша Брадић, министар културе Републике Србије, Милорад Ђурић, покрајински секретар за
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културу, проф. др Миланка Тодић, историчарка
уметности, мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије Матице српске и др Јасна Јованов, управница Спомен-збирке Павле Бељански.

15. маја 2010. године: током манифестације Ноћ
музеја 2010 у Галерији Матице српске посетиоцима је понуђен богат програм са различитим
интерактивним садржајима за децу и одрасле:
сталне поставке 18, 19. и 20. века; изложба „Између естетике и живота – представа жене у сликарству Паје Јовановића”; изложба дечјих радова
који су настали у оквиру едукативног програма
„Био једном један сликар... Паја Јовановић” у сарадњи са Предшколском установом „Радосно детињство”; цртање, сликање, вајање, слагање
пузли, путовање Времепловом, костимирање и
фотографисање (Који си ти модел?). Поглед у
микросвет једне слике, реализован у сарадњи са
Технолошким факултетом Универзитета у Новом
Саду, омогућио је посетиоцима да погледају
слику Кићење невесте Паје Јовановића под
увећањем специјалног микроскопа и открију
фасцинантан свет микроструктуре уметничког
дела.

14. маја 2010. године: у Свечаној сали Матице
српске промовисана је књига Из другог угла проф.
др Ксеније Марицки Гађански, једанаеста у Едицији Матица Издавачког центра Матице српске.
Поздравну реч упутио је председник Скупштине
Издавачког центра проф. др Мато Пижурица, а о
књизи су говорили проф. др Славко Гордић и дописни члан САНУ Миро Вуксановић. Одломке
из књиге говорила је ауторка.
14. маја 2010. године: у Галерији Матице српске
одржана су два специјалистичка предавања у поводу изложбе „Између естетике и живота – представа жене у сликарству Паје Јовановића”. Предавања су одржали доц. др Симона Чупић и др
Ненад Радић са Филозофског факултета у Бео
граду, Група за историју уметности. Др Симона
Чупић је говорила на тему Родна имагинарност
Балкана. Паја Јовановић и Јелена Ј. Димит–
ријевић, а др Ненад Радић на тему Излагање за
довољства – Портрети супруге Муни.
14. до 20. маја 2010. године: Галерија Матице
српске активно се укључила у манифестацију
„Недеља музеја у Србији”, чији циљ је популаризација музеја и музејског рада у јавности, ширење музејске културе, приближавање музеја
публици и друштвеној средини, развијање свести
о културном наслеђу и заштити културних добара. Следећи препоруке и инструкције Међународног савета за музеје Музејско друштво Србије
2010. године организовало је Недељу музеја са
мотом Дружимо се у музеју. Током Недеље музеја
у Галерији су приређени следећи садржаји: сваког
дана у 12.00 и 17.00 часова пројекција документарног филма „Живот је најлепши сан – Павле
Паја Јовановић”; сваког дана у 18 часова стручна
тумачења изложбе „Између естетике и живота –
представа жене у сликарству Паје Јовановића”;
стручно тумачење сталне поставке 18. века (18.
мај); стручно тумачење сталне поставке 19. века
(19. мај); стручно тумачење сталне поставке 20.
века (20. мај).

Хепенинг Потражи ме окупио је младе са интелектуалном ометеношћу и уметнике из области
плесне, позоришне и визуелне уметности, чланове организације Пер. Арт из Новог Сада; у
програму Слика и покрет посетиоци су имали
прилику да повезују различите уметничке изразе – сликарство и плес – везане за исту тематику или историјски период. Плесне радионице
приредио је плесни студио Allegro из Новог Сада:
Ритам Беча, Танго, Чари Истока и Salsa Night.
У галеријским садржајима у току Ноћи музеја
уживало је преко 6.500 посетилаца.
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18. маја 2010. године: одржана је седница Одбора Одељења Матице српске за ликовне уметности.

17. маја 2010. године: одржана је седница
Председништва Матице српске.

17. маја 2010. године: одржана је седница Одбора
Одељења Матице српске за сценске уметности и
музику.

18. маја 2010. године: одржана је промоција
књиге проф. др Станислава Живковића Небојша
Митрић. О књизи су говорили проф. др Александар Кадијевић, др Вера Јовановић-Дунђин,
Слободан Савић и аутор.
18. маја 2010. године: одржана је седница Одбора Рукописног одељења Матице српске.

17. маја 2010. године: одржана је промоција
књиге проф. др Марка Бабца Бошко Токин,
новинар и писац. О књизи су говорили др Зоран
Т. Јовановић, Милан Влајчић и аутор.
17. маја 2010. године: проф. др Бранко Бешлин,
секретар Лексикографског одељења и члан Упра
вног одбора Матице српске је присуствовао све
чаности обележавања 50 година Економског фа
култета у Суботици. Том приликом Матици
српској је додељена Повеља за исказану подршку.
17. маја 2010. године: библиотекарке Библиотеке
Матице српске Марија Ваш, Јелена Поповић,
Тамара Вујков-Ђурановић и Штефанија Маћко
окончале су свој седмодневни стипендијски
боравак у Бечу током ког су од 13. до 15. маја, у
организацији Аустријског друштва за књижев
ност, присуствовале симпозијуму „Неимар стр
мих степеница” посвећеном аустријском књижев
нику Хајмиту фон Додереру (Heimito von Do
derer).
17. до 23. маја 2010. године: на Филозофском
факултету у Новом Саду Матица српска је приредила промотивну изложбу посвећену др Јовану
Хаџићу, првом председнику Матице српске и сенатору Магистрата слободног краљевског града
Новог Сада.

18. маја 2010. године: Матицу српску је посетила делегација Министарства културе Републике Кине. Госте су примили генерални секретар
проф. др Душан Николић, проф. др Мато Пижурица, секретар Одељења за књижевност и језик,
и Јулка Ђукић, стручни сарадник Одељења за
књижевност и језик. Делегација у саставу: господин Song Mingchang, заменик министра опште
управе за штампу и издаваштво НР Кине
(МОУШИ), господин Chen Yujiang, главни надзорник МОУШИ, господин Wang Zhicheng, заменик генералног директора одељења управе за
ауторска права МОУШИ, господин Song Jianxin,
заменик генералног директора одељења за
спољну размену и сарадњу МОУШИ, господин Li
Zehong, званичник МОУШИ, господин Wu Lin,
званичник МОУШИ, и Марко Деспотовић.
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18. маја 2010. године: у Матици српској је одржано вече посвећено Задужбини Доситеј Обра
довић. На свечаности под називом Доситеј – Ду
ховност без граница беседили су председник
Матице српске академик Чедомир Попов и проф.
др Душан Иванић, члан Управног одбора Доситејеве задужбине. У уметничком програму су
учествовали Ненад Грујичић, Перо Зубац, Милан
Ненадић, Ђорђо Сладоје, песници, др Урош Дојчиновић, гитара, Драгана Радаковић, сопран, и
Гојко Шантић, драмски уметник.

20. маја 2010. године: одржана је седница Одбора Одељења Матице српске за друштвене
науке и седница Редакције Зборника Матице ср
пске за друштвене науке.
20. маја 2010. године: одржана је седница Одбора Одељења Матице српске за књижевност и
језик.

18. маја 2010. године: управник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић учествовао је у
раду седнице Скупштине Заједнице матичних
библиотека Србије, одржаној у Народној библиотеци „Раде Драинац” у Прокупљу.

18. маја 2010. године: на свечаности поводом
обележавања стогодишњице Народне библиотеке „Раде Драинац” у Прокупљу говорио је управник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић и уручио поклон од 100 књига.
18. маја 2010. године: дописни члан САНУ и управник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић председавао је у Пролом Бањи седници
жирија за доделу Награде „Ђура Даничић”.

20. маја 2010. године: Матицу српску су посетили проф. др Михаел Гајстлингер (Michael
Geistlinger) задужен за међународну сарадњу Универзитета у Салцбуругу (Аустрија) и проф. др
Петер Мадер (Peter Mader) продекан Правног
факултета у Салцбуругу. Госте је примио проф.
др Душан Николић, генерални секретар Матице
српске. Том приликом вођени су разговори о могућности да се организују заједнички научноистраживачки пројекти и научни скупови који би
били финансирани средствима Европске уније.
Проф. др Душан Николић је гостима у име Матице српске уручио једнотомни Речник српскога
језика, четири тома Српског биографског речника
и вишејезично издање о докторској дисертацији
Јована Хаџића за библиотеку Универзитета у
Салцбургу.

18. маја 2010. године: у Пролом Бањи је одржано
књижевно вече посвећено дописном члану САНУ
Миру Вуксановићу. О њему је говорио књижевни
критичар Драган Барјактаревић.
19. маја 2010. године: одржана је седница Уредништва Едиције Библиографије.
19. маја 2010. године: одржана је седница Одбора Лексикографског одељења Матице српске.

19. маја 2010. године: одржана је седница Одбора Одељења Матице српске за природне
науке.

20. маја 2010. године: председник Матице српске академик Чедомир Попов, потпредседник
Матице српске проф. др Славко Гордић и секретар Одељења Матице српске за књижевност и
језик проф. др Мато Пижурица су одржали
састанак са представницима Удружења Ћири
лица из Београда и Новог Сада.

20. маја 2010. године: председник Матице српске академик Чедомир Попов и генерални секретар Матице српске проф. др Душан Николић
су примили господина Млађана Ђорђевића, саветника председника Републике Србије Бориса
Тадића.
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су учествовали у раду конститутивне седнице
Друштва чланова Матице српске у Бањалуци, на
позив председника Републике Српске господина
Рајка Кузмановића.
21. маја 2010. године: академик Видојко Јовић,
председник Управног одбора Вукове задужбине,
представљао је Матицу српску на манифестацији „Дани ћирилице у Баваништу”. Матица српска је том приликом поклонила примерке својих
издања учесницима скупа.
21. маја 2010. године: покрајински секретар за
културу Милорад Ђурић примио је управника
Библиотеке Матице српске и главног и одговорног уредника Издавачког центра Матице српске Мира Вуксановића и са њим разговарао о
финансирању матичне службе Библиотеке Матице српске и Антологијске едиције Десет ве
кова српске књижевности Издавачког центра
Матице српске.
21. маја 2010. године: у Галерији Матице српске
поводом изложбе „Између естетике и живота –
представа жене у сликарству Паје Јовановића”
специјалистичка предавања посвећена конзерваторско-рестаураторским радовима на сликама
Паје Јовановића одржале су мр Милица Стојановић и мр Софија Кајтез, конзерваторке Народног музеја у Београду. Мр Милица Стојановић је одржала предавање на тему Анализе
пигмената и подлога на сликама Паје Јовано
вића а мр Софија Кајтез на тему „Кићење не
весте” Паје Јовановића – техничка анализа,
конзерваторско-рестаураторски третман и
нове констатације.
21. маја 2010. године: у Галерији Матице српске
представљена је публикација Историја конзер
вације и рестаурације у Галерији Матице српске аутора Даниеле Королије Црквењаков. Публикација је штампана у поводу обележавања 50
година од оснивања конзерваторско-рестаураторског одељења Галерије Матице српске и приказује континуитет конзерваторских активности
у Галерији подсећајући на зачетке бриге о уметничким делима у оквиру рада Матице српске још
у 19. веку, на прве професионалне кораке средином 20. века, промене и унапређења у циљу успостављања као савремено конципиране и технички опремљене радионице на почетку 21. века.
На промоцији публикације говорила је мр Тијана
Палковљевић, управница Галерије, проф. др
Драган Булатовић са Семинара за музеологију и
херитологију Одељена за историју уметности
Филозофског факултета у Београду, мр Данило
Вуксановић, сликар-конзерватор, и Даниела Королија Црквењаков, музејска саветница и ауторка књиге.
22. маја 2010. године: проф. др Љубомирка
Кркљуш, секретар Одељења Матице српске за
друштвене науке, учествовала је у раду седнице
Националног савета Министарства за науку и
технолошки развој Србије.

20. маја 2010. године: у оквиру Музичких вечери Матице српске одржан је концерт на којем
су Мегуми Тешима (Megumi Tesima), виолина, и
Наташа Срдић-Јан, клавир, извеле композиције
из опуса Јохана Себастијана Баха (Johann
Sebastian Bach), Франсиса Пуланка (Francis Pou
lenc) и Сергеја Прокофјева (Сергеŭ Сергеевич
Прокофьев).
20. маја 2010. године: проф. др Драгана Вукићевић предала је рукопис књиге Сима Ма
тавуљ за Антологијску едицију Десет векова
српске књижевности Издавачког центра Матице
српске.
20. маја 2010. године: Душица Грбић, Горан Влаховић и Станимир Јакшић из Библиотеке Матице српске присуствовали су промоцији зборника Црквене и манастирске библиотеке и отварању изложбе „Библиотеке фрушкогорских
манастира” у Свечаној сали Патријаршијског
двора у Сремским Карловцима.
20. маја 2010. године: Издавачка кућа „Прометеј” објавила је фототипско издање Кратка
повест о обштежитељном манастиру Златици
Викентија Ракића према оригиналном примерку
Библиотеке Матице српске. Издање је приредио,
допунске текстове написао, сложио и преломио
Стеван Бугарски, члан Управног одбора Матице
српске.

21. маја 2010. године: председник Матице српске академик Чедомир Попов и генерални секретар Матице српске проф. др Душан Николић
9

25. маја 2010. године: у Свечаној сали Матице
српске промовисана је књига Паралеле и
укрштања академика Радована Вучковића,
дванаеста у Едицији Матица Издавачког центра
Матице српске. Поздравну реч упутио је предсе
дник Скупштине Издавачког центра проф. др
Мато Пижурица, а о књизи су говорили дописни
члан САНУ Миро Вуксановић и проф. др Ми
ливој Ненин. Одломке из књиге говорио је аутор.
25. маја 2010. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, и Снежана
Мишић, кустос, присуствовале су отварању из
ложбе „Млади 2010” Ниш Арт Фондације (НАФ)
у Београду. На отварању изложбе говорили су
чланови НАФ-а: Неда Арнерић, Јован Ћирилов,
Радован Лале Ђурић и Скип Борнхитер (Skip
Bornhuetter), генерални директор ДИН Фабрика
дувана а.д. Ниш, у саставу Philip Morris International.

22. маја 2010. године: хор „Академац” боравио
је у Сараволи, манастиру Бездину и Араду у Румунији у организацији Матице српске. Са циљем
да презентују и упознају тамошњу јавност са историјом и делатношћу Матице српске, чланови
хора су у Српској православној цркви у Сараволи
учествовали у свечаној литургији након чега су
извели свој концерт.

Наставак промотивних активности уследио је у
Српском клубу у којем је уз разговор о Матици
подељен промотивни материјал Матице српске.

23. маја 2010. године: генерални секретар Матице српске проф. др Душан Николић је у Сава
центру у Београду учествовао у раду Конференције Научна заједница за будућност Србије, на
позив Министарства за науку и технолошки
развој Републике Србије.

27. маја 2010. године: у оквиру Музичких вечери
Матице српске одржан је концерт на којем су
Милан Бегић, виолина, и Бојан Мартиновић,
клавир, извели композиције из опуса Волфганга
Амадеуса Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart),
Антонина Дворжака (Antonin Dvořak), Борислава
Таминџића, Мориса Равела (Maurice Ravel) и др.
28. маја 2010. године: у Галерији Матице српске
у поводу изложбе „Између естетике и живота –
представа жене у сликарству Паје Јовановића”
специјалистичко предавање под називом Између
приватне и јавне биографије одржала је Данијела
Ванушић, кустоскиња Музеја Града Београда
31. маја 2010. године: одржана је седница
Председништва Матице српске.

24. маја 2010. године: одржана је седница Председништва Матице српске.

24. маја 2010. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, присуст
вовала је промоцији монографије Паја Јовановић
аутора Николе Кусовца која је одржана у Конаку
кнегиње Љубице у Београду. На промоцији је
говорио Небојша Брадић, министар културе
Републике Србије, Ивана Авжнер, секретар за
културу Града Београда, Никола Кусовац, аутор
књиге, Татјана Бошњак, представник Одбора за
обележавање јубилеја 150 година од рођења Паје
Јовановића и Бојан Ковачевић, уредник књиге.
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