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Посеа сраних елеација овоом Дана Ново Саа

Изложба орења Кнежевине и Краљевине Србије

Свечана сеница Маице срске

Дани Матице српске у Београду

На Међунароном Салону књиа у Новом Сау

је Конзерваторска прича. На тему примене физич
ко-хемијске анализе у оквиру конзерваторско-ре
стау раторских радова на икони Исус Христос на
престолу из српске цркве у Рацалмаш у (данас у
збирци Музеја Српске православне епархије бу
димске у Сентандреји), говорио је Станислав Ми
лошевић, који ову тем у разрађује у оквиру свог
дипломског рада на Високој школи Српске право
славне цркве за уметност и конзервацију у Бео
град у.

1. фебруара 2011. године: на Дан Града Новог Сада
Матицу српску су посетили гости Града Новог
Сада. (Опширније у прилог у.)
1. фебруара 2011. године: одржана је седница Жи
рија „Змајеве награде” и конференција за штампу.
1. фебруара 2011. године: у Народној библиотеци
Србије у Београд у одржан је састанак Комисије
за израд у Закона о библиотекама, Закона о старој
и реткој књизи и Закона о обавезном примерку
ком су из Библиотеке Матице српске прис уство
вали Миро Вуксановић, Душица Грбић, Ђорђе
Виловски и Милена Мирић.

5. фебруара 2011. године: у оквиру развојног про
јекта Пантеон Матице српске, историчар уметно
сти Мирослав Лазић из Београда фотографисао
је портрете часника и добротвора Матице српске.
Стандардизовани снимци ће бити коришћени за
унапређење компјутерске базе података, као и за
друге потребе Матице српске и њених институци
ја. То је прво професионално снимање свих пор
трета у дигиталној технологији. Компакт дискови
са снимцима се чувају у Рукописном одељењу и
датотеци Матице српске.

1. фебруара 2011. године: Галерија Матице српске
је у сарадњи са креативном радионицом „Машта
лица” обележила Дан Града пригодним програмом
и изложбом дечјих радова на тем у Мој град.
2. фебруара 2011. године: одржана је седница Уред
ништва Зборника Матице српске за друштвене
науке.
3. до 8. фебруара 2011. године: снимање филма
Тако, а не иначе — Прича о Матици српској обав
љено је у просторијама Матице српске, Библио
теке и Галерије Матице српске. Филм по сценарију
мр Исидоре Поповић, урађен у прод укцији „Па
норама групе“, режирао је Александар Каришик, а
емитован је 23. фебруара на Радио-телевизији Вој
водине. Филм Тако, а не иначе приказиван је сва
кодневно и у оквиру изложбе Матица српска – 185
година у служби српске културе у Галерији Српске
академије нау ка и уметности у Београд у.
3. фебруара 2011. године: седницама Надзорног
одбора, Управног одбора и Скупштине Заједнице
матичних библиотека Србије, у Панчеву, прис у
ствовао је управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић.

5. фебруара 2011. године: за потребе изложбе Ма
тица српска – 185 година у служби српске културе
почели су радови на паковању експоната. Скидање
слика, отпрашивање експоната, конзерваторску

4. фебруара 2011. године: у Галерији Матице срп
ске у оквиру циклуса Галеријске приче приређена
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документацију и целокупан преглед стања слика
пре транспорта радио је стручни тим Галерије Ма
тице српске: Даниела Королија Црквењаков, Алек
сандра Стефанов, кустос изложбе, мр Данило Вук
сановић, Дарко Деспотовић и Дарко Ђорђевић.

припремили их за транспорт у Београд, у Галерију
Српске академије нау ка и уметности.
8. фебруара 2011. године: потпредседник Мати
це српс ке проф. др Слободан Ћурч ић је пред
стављао Матиц у српску на изложби 135 година
Војногеог рафс ког инс тит ута у Галерији Војног
музеја.

5, 12, 19. и 26. фебруара 2011. године: у Галерији
Матице српске су се одвијале креативне радионице
суботом које су приређене у оквиру едукативног
програма за децу „Чаробно животињско царство“.
Месец фебруар је био посвећен дивљим животиња
ма – њиховим представама на уметничким делима.
Кроз четири реа лизоване радионице: Направимо
Арку, попунимо барку! (5. фебруар); Та дивља ство
рења (12. фебруар); Ритам џунгле (19. фебруар) и
Чудесни свет бескрајног плаветнила (26. фебруар)
деца су се кроз различите дидактичке и креативне
задатке упознала са врстама и особинама дивљих
животиња, њиховим специфичностима и стани
штима која насељавају.

8. фебруара 2011. године: у Народној библиотеци
Србије у Београду одржан је састанак Комисије за
израд у Закона о библиотекама, Закона о старој и
реткој књизи и Закона о обавезном примерку ком
су из Библиотеке Матице српске прис уствовали
Миро Вуксановић, Душица Грбић, Ђорђе Вилов
ски и Милена Мирић.

7. фебруара 2011. године: председник Матице
српске академик Чедомир Попов је одржао саста
нак у вези са изложбом Матица српска – 185 го
дина у служби српске културе. Састанку су при
суствовали управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић, управница Галерије Матице
српске мр Тијана Палковљевић, генерални секре
тар Мат ице српс ке проф. др Душан Никол ић,
управница послова Матице српске Јелена Весели
нов и стручни сарадник за протокол и односе са
јавношћу Добрила Мартинов.

8. фебруара 2011. године: у Галерији Култ урног
центра „Лаза Костић“ у Сомбору отворена је из
ложба слика, објеката и цртежа Лого-иконосфера
Данила Вуксановића. Изложбу је отворио Чедомир
Јаничић, виши кустос Градског музеја у Сомбору,
док је Јелена Вуксановић извела композицију Кло
да Дебисија. Изложба је била отворена до 1. марта
2011. године.

7. фебруара 2011. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.
7. фебруара 2011. године: Колегијум Библиотеке
Матице српске одлучио је да поклоном од 500 књи
га помогне Народној библиотеци „Стефан Прво
венчани” у Краљеву.

9. фебруара 2011. године: одржана је седница Уред
ништва Зборника Матице српске за славистику.

7. фебруара 2011. године: Колегијум Библиотеке
Матице српске одл учио је да поклањањем књига
помогне библиотекама у Србији које у 2010. годи
ни нис у имале новца за куповину књига.

9. фебруара 2011. године: на седници Управног
одбора Задужбине Иве Андрића усвојени су пред
лози Мира Вуксановића, главног уредника Библио
графије Иве Андрића која се израђује у Библиотеци
Матице српске.

7. фебруара 2011. године: управник Библиотеке
Матице српске Миро Вуксановић примио је допи
сног члана Српске академије нау ка и уметности
проф. др Јасмин у Грковић Мејџор и директора
Инстит ута за славистичке језике и литерат уру у
Берну Јаниса Какридиса који ће наредна три месе
ца радити у Библиотеци.

9. и 10. фебруара 2011. године: Стручни тим Га
лерије Матице српске (мр Тијана Палковљевић,
управница, Александра Стефанов, кустоскиња и
конзерватори мр Данило Вуксановић, Дарко Де
спотовић и Дарко Ђорђевић) поставио је изложбу
Портрети часника и добротвора Матице српске
у Галерији Српске академије наука и уметности у
Београду. 9. фебруара је исти тим расформирао из

7. и 8. фебруара 2011. године: мр Данило Вукса
новић, Дарко Ђорђевић и Дарко Деспотовић у при
сус тву кус тос а изложбе Алекс анд ре Стефанов
спаковали су уметничка дела из Матице српске и
3

вог Сада, говорили: ауторка поставке Душанка
Маричић, виши кустос Војног музеја, Дејан Ри
стић, представник Организационог одбора Владе
Реп ублике Србије за обележавање државних пра
зника и мр Тијана Палковљевић.

ложбу Сава Текелија – велики српски добротвор
коју су у поводу обележавања 250 година од рође
ња Саве Текелије приредиле, у Историјском музеју
Србије у Београд у, Галерија Матице српске и Ма
тица српска.
10. и 11. фебруара 2011. године: експонати за из
ложбу Часници и добротвори Матице српске су
постављени у Београд у, у простору Галерије Срп
ске академије нау ка и уметности.
11. фебруара 2011. године: у Галерији САНУ одр
жана је конференција за медије којом је најавље
на манифестација Матица српска – 185 година у
служби српске културе. Новинарима су се обра
тили председник Матице српске академик Чедо
мир Попов, управник Библиотеке Матице српске
и главни уредник Издавачког центра Миро Вук
сановић и управница Галерије Матице српске мр
Тијана Палковљевић говорима о самој Матици
српској и њеним установама, о јубилеју, о програ
мима у којима ће бити представљене активности
Матице српске, Библиотеке Матице српске, Гале
рије Матице српске и Издавачког центра Матице
српске и о изложби Портрети часника и добро
твора Матице српске.

10. фебруара 2011. године: Културно просветна за
једница Србије је, између осталих, доделила пред
седнику Матице српске академику Чедомиру По
пову „Вукову награду” за изузетан допринос у кул
тури у Србији и свесрпском култ урном простору.
О „Вуковој наг ради” говорио је председник Кул
турно просветне заједнице Србије Љубивоје Ршу
мовић. У Свечаној сали Скупштине Београда на
граде је уручио председник Жирија проф. др Дарко
Танасковић. У име лау реата прис утнима се обра
тио академик Чедомир Попов.

11. фебруара 2011. године: потпредседник Мати
це српске академик Димитрије Стефановиће је на
позив амбасадора Исламске Реп ублике Ирана го
сподина Абулкасима Делфија (Abolghasem Delf i)
прис ус твовао Нац ионалном дан у у Амбас ад и
Исламске Реп ублике Ирана.

10. фебруара 2011. године: мр Тијана Палковље
вић, управница Галерије Матице српске, учество
вала је на конференцији за медије која је прире
ђена у Градској кући у повод у отварања изложбе
Одликовања Кнежевине и Краљевине Србије у ор
ганизацији Војног музеја из Београда и Галерије
Матице српске. Изложба је приређена под покро
витељством Владе Републике Србије у оквиру про
грама обележавања националног празника Сре
тење – Дан државности. На конференцији су, уз
присуство Игора Павличића, градоначелника Но

11. фебруара 2011. године: у Галерији Матице срп
ске је због великог интересовања приређено још
једно представљање Слике у фокусу: Новак Радо
нић, Девојка са канаринцем (1858). О слици и сли
кару говорила је Милена Врбашки, музејски са
ветник.
14. фебруара 2011. године: одржана је седница
Председништва Матице српске у Српској акаде
мији наука и уметности у Београд у.
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14. фебруара 2011. године: председник Српске
академије наука и уметности академик Никола
Хајдин је одржао састанак поводом обележавања
јубилеја Доситеја Обрадовића у Српској акаде
мији наука и уметности. Састанку су прис уство
вали председник Матице српске академик Чедо
мир Попов, потпредседник Матице српске проф.
др Славко Гордић, генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић и госпођа Мир
јана Драгаш, управник Зад ужбине Доситеј Обра
довић.

Хамзић, Светлана Милашиновић, Владимир Ву
комановић, Срђан Дамњановић, Жељко Симић,
Драган Тасић и Бранислава Васић Ракочевић.
14. фебруара 2011. године: у Галерији Матице
српске је свечано отворена изложба Одликовања
Кнежевине и Краљевине Србије. (Опширније у при
лог у.)
15. фебруара 2011. године: поводом јубилеја 185
година од оснивања Матице српске, у Галерији
САНУ у 19 часова отворена је манифестација Дани
Матице српске у Београду и изложба Портрети
часника и добротвора Матице српске. Поздрав
ним речима прис утнима су се обратили председ
ник Српске академије наука и уметности акаде
мик Никола Хајдин и председник Матице српске
академик Чедомир Попов. О концепцији изложбе
говорила је управница Галерије Матице српске мр
Тијана Палковљевић. Изложбу је отворио мини
стар култ уре у Влади Реп ублике Србије Небојша
Брадић. Овом догађају присуствовао је велики број
званица.
(У следећем броју Гласника Матице српске биће
објављен посебан прилог о овој манифестацији.)

14. фебруара 2011. године: потпредседник Мати
це српске проф. др Слободан Ћурчић је представ
љао Матиц у српску на отварању изложбе Одли
ковања Кнежевине и Краљевине Србије у Галерији
Матице српске, која је организована у сарадњи са
Војним музејом у Београд у.
14. фебруара 2011. године: изашла је децембарска
свеска Летописа Матице српске у којој истакнуто
место има Милослав Шутић, представљен својим
есејистичким текстом, разговором који је са њим
водио Душан Видаковић и критичарским записи
ма Дубравке Поповић Срдановић, Оливере Рад у
ловић и Милене Стојановић Илишевић о његовим
новим књигама, а зборник радова у Шутићеву част
приказује Маја Рогач. Објављени су и нови прозни
и поетски прилози Воје Чолановића, Вука Крње
вића, Радована Вучковића, Флорике Штефан, Иле
ане Урс у, Стојана Бербера, Радивоја Станивука,
Милоша Латиновића и Ане Сеферовић. У „Огле
дима” је и текст Јована Попова, а аутори „Сведо
чанстава” су Михајло Пантић, Рајко Петров Ного,
Иван Негришорац, Драган Хамовић, Матија Бећ
ковић, Миро Вуксановић, Милован Витезовић, Го
ран Максимовић и Милета Аћимовић Ивков. У
рубрици „Критика” о новим књигама Драгана Јо
вановића Данилова, Даре Секулић, Фрање Петри
новића, Ивана Растегорца, Јована Ћирилова, Дане
Тодоровић, Саше Хаџи Танчића и Харук ија Му
ракамија пиш у Александар Б. Лаковић, Емс ура

16. фебруара 2011. године: одржана је јубиларна
185. Свечана седница Матице српске. (Опширни
је у прилог у.)
16. фебруара 2011. године: дописни члан САНУ
Миро Вуксановић у својству председника водио је
седницу Управног одбора Института за српски је
зик САНУ.
17. фебруара 2011. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је разгова
рао са Борисом Бекићем, чланом Управног одбора
Матице српске и секретаром Самоу праве Срба у
Будимпешти о заједничком организовању програ
ма поводом годишњице Саве Текелије у Будимпе
шти, коју би организовали Амбасада Реп ублике
Србије у Будимпешти, Самоуправа Срба и Матица
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српска. Том приликом вођени су разговори и о
другим активностима Матице српске у Мађарској.

ва, законописца, књижевника, сенатора новосад
ског Магистрата, оснивача и првог председника
Матице српске. На изложби су говорили директор
Туристичке организације Београда Дејан Весели
нов, председник Матице српске академик Чедо
мир Попов и генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић.

17. фебруара 2011. године: у Народној библиотеци
„Вук Караџић“ у Крагујевцу представљено је прво
коло Антологијске едиције Десет векова српске
књижевности Издавачког центра Матице српске.
Говорили су главни и одговорни уредник Миро
Вуксановић, уредници Славко Гордић и Марко Не
дић, а у својству домаћина Александар Б. Лаковић
и Мирко Демић.

18. и 25. фебруара 2011. године: у Галерији Мати
це српске су приређена два стручна тумачења из
ложбе Одликовања Кнежевине и Краљевине Србије
која су изазвала велико интересовање јавности. О
изложби, изложеним одликовањима и уметничким
делима говорила је ауторка поставке Душанка Ма
ричић, виши кустос Војног музеја из Београда.
21. фебруара 2011. године: управник Библиотеке
Матице српске Миро Вуксановић прис уствовао
је свечаном откривању спомен-плоче Милорад у
Павићу на улазу у Централну читаоницу Библи
отеке „Милорад Павић” Филозофског факултета
у Новом Сад у. Спомен-плоч у свечано су открили
продеканка Филозофс ког фак ултета проф. др
Ивана Живанчевић Секеруш и проф. др Сава Да
мјанов.

18. фебруара 2011. године: у оквиру манифеста
ције Дани Матице српске у Београду, у 12 часова у
Галерији САНУ одржан је програм Матица српска
јуче, данас, сутра. Том приликом о Матици срп
ској су говорили председник академик Чедомир
Попов (о прош лос ти), потп редседник проф. др
Слободан Ћурчић (о садашњости) и генерални се
кретар проф. др Душан Николић (о буд ућности
Матице српске).

21. фебруара 2011. године: Стручни тим Галерије
Матице српске у саставу: Даниела Королија Цркве
њаков, помоћник управника, мр Драгојла Жива
нов, шеф сектора збирки и конзерватори Јелена
Јоветић и Дарко Деспотовић, обишао је манастир
Бођани и том приликом сачињен је извештај о пре
глед у стања музејс ког материјала који је некада
чинио поставку Меморијала Христофора Жефа
ровића у манастиру Бођани.
22. фебруара 2011. године: председник Матице
српске академик Чедомир Попов је одржао саста
нак са академиком Радетом Михаљчићем на ком
је тема разговора била Српска енциклопедија.

18. фебруара 2011. године: у оквиру манифеста
ције Дани Матице српске у Београду, поводом 185
година од оснивања Матице српске, у Галеријском
простору Туристичке организације Београда у ули
ци Кнеза Михаила, свечано је отворена изложба
Јован Хаџић (Сомбор, 19. IХ 1799 – Нови Сад, 4. V
1869). На изложби је сликом и речју представљена
личност и активност Јована Хаџића – доктора пра

22. фебруара 2011. године: у оквиру манифеста
ције Дани Матице српске у Београду, у 12 часова у
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Галерији Српске академије наука и уметности одр
жан је програм Летопис Матице српске и почетна
књижевна издања. Говорили су главни и одговор
ни уредник Летописа Матице српске проф. др
Драган Станић, чланови Уредништва проф. др Ми
хајло Пантић и проф. др Јован Попов, сарадници
Летописа академик Љубомир Симовић, Миро
слав Јосић Вишњић и Рајко Петров Ного.

23. фебруара 2011. године: отворен је 17. Међу
народни Салон књига у Новом Сад у, на ком је
Матица српска представила своја издања.
24. фебруара 2011. године: најпре је Надзорни од
бор Библиотеке Матице српске усвојио други реба
ланс Финансијског плана, Завршни рачун и други
ребаланс Плана набавки за 2010. годину, а затим и
Управни одбор који је усвојио и Извештај о рад у
за 2010, као и пројекцију Финансијског плана и
Плана јавних набавки за 2011. годину.

23. фебруара 2011. године: у оквиру манифеста
ције Дани Матице српске у Београду, у 12 часова у
Галерији Српске академије наука и уметности одр
жан је програм Научна одељења Матице српске.
О историјат у и активностима нау чних одељења
Матице српске говорили су: секретар Одељења за
друштвене нау ке проф. др Љубомирка Крк љуш,
сек ретар Одељења за природне нау ке и главн и
уредник Зборника Матице српске за природне на
уке академ ик Рудолф Кас тори, главни уредн ик
Зборника Матице српске за књижевност и језик
проф. др Јован Делић и секретар Одељења за ли
ковне уметности и главни уредник Зборника Ма
тице српске за ликовне уметности проф. др Алек
сандар Кадијевић.

24. фебруара 2011. године: председник Владе Вој
вод ине др Бојан Пајт ић прим ио је главног и од
говорног уредника Издавачког цент ра Мат ице
српске, дописног члана САНУ Мира Вуксанови
ћа који му је уручивањем десет књига првог кола
Антологијске едиције Десет векова српске књижев
ности исказао посебну зах валност због подршке
покрајинске Владе овом пројект у. Том приликом
истакнуто је да је за штамп у приређено и друго
коло Антологијске едиције, а договорена је и даља
подршка покрајинске Владе.

23. фебруара 2011. године: председник Матице
српске академик Чедомир Попов се састао са Бла
жом Паповићем, секретаром Друштва чланова Ма
тице српске у Црној Гори.
23. фебруара 2011. године: Скупштина Издавач
ког центра Матице српске усвојила је Извештај о
рад у и Завршни рач ун за 2010. годину, као и План
рада за 2011.
23. фебруара 2011. године: на седници Уређивач
ког одбора Антологијске едиције Десет векова
српске књижевности Издавачког центра Матице
српске усвојен је Извештај о рад у за 2010. годину,
зак ључено је десет рецензираних књига другог
кола и усвојен је План рада за 2011.

25. фебруара 2011. године: у оквиру манифеста
ције Дани Матице српске у Београду, у 12 часова у
Галерији Српске академије наука и уметности одр
жан је програм Правописна и филолошка издања.
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О дугогодишњем ангажовању Матице српске на
неговању српског језика говорили су секретар Оде
љења за књижевност и језик, један од аутора Пра
вописа српскога језика, проф. др Мато Пижурица
и главни уредник Зборника Матице српске за сла
вистику проф. др Предраг Пипер.
25. фебруара 2011. године: председник Матице
српске академик Чедомир Попов је прис уствовао
седниц и Одбора за обележавање 150 год ина од
оснивања Српског народног позоришта у Влади
АП Војводине.
25. фебруара 2011. године: проф. др Љубомирка
Крк љуш, секретар Одељења за друштвене нау ке,
прис уствовала је седници Националног савета за
нау ку.

25. фебруара 2011. године: у Галерији Матице срп
ске је одржана промоција књиге Радови о српској
уметности и уметницима XVIII века по архивским
и другим подацима, аутора проф. др Бранислава
Тодића. Након поздравне речи управнице Галери
је Матице српске мр Тијане Палковљевић о књизи
су говорили историчари уметности проф. др Ми
рослав Тимотијевић, др Бранка Кулић и аутор.
Књига са 25 чланака представља зборник до сада
необјављених текстова заснованих на проу чавању
архивских докумената.

25. фебруара 2011. године: „Друштво српских до
маћина“ је организовало промоцију прве књиге
првог тома Српске енциклопедије у Матици срп
ској. На промоцији су говорили главни уредник
проф. др Драган Станић и члан Уредништва Ненад
Остојић.
25. фебруара 2011. године: у Матици српској је
одржано предавање светски познатог француског
неуролога, психијатра, етолога и психолога Бори
са Сирилника (Boris Cyrilnik) у организацији Фран
цус ког инс тит ута у Србији – Огранак у Новом
Сад у.

28. фебруара 2011. године: одржана је седница
Председништва Матице српске.

25. фебруара 2011. године: Библиотека Матице
српске је у јавном каталог у поставила трећу елек
тронску изложбу посвећену, поводом 300 година
од рођења, Руђеру Бошковићу (1711–1787).
25. фебруара 2011. године: директорка Издавач
ког центра Матице српске Маја Лазукић потписала
је уговор са штампаријом „Будућност” о штампању
другог кола Антологијске едиције Десет векова
српске књижевности.
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ПОСЕТА СТРАНИХ ДЕЛЕГАЦИЈА
На Дан Града Новог Сада, 1. фебруара
2011. године, Матицу српску су посетили
гости Града Новог Сада градоначелници
и други високи представници градова побратима Града Новог Сада и других градова са којима Град има добру сарадњу.
Госте је дочекао генерални секретар Матице српске проф. др Душан Николић. У
Свечаној сали су им се обратили и представили установе које воде председник
Матице српске академик Чедомир Попов,
управник Библиотеке Матице српске и
главни уредник Издавачког центра Миро
Вуксановић и управница Галерије Матице српске мр Тијана Палковљевић. Након
тога, гости су разгледали Пантеон Матице срӣске и разговарали са домаћинима.
Мушки октет „Академац” је поред свечане песме, која је изведена на самом почетку програма, извео још неколико композиција којима је представљена српска
музичка баштина. У холу, за време коктела који су реализовали ученици угоститељског смера Средње школе „Светозар
Милетић”, свирао је оркестар Гимназије
„Јован Јовановић Змај”, којим диригу је
професор Јован Травица.
Том приликом вођени су разговори о сарадњи Матице српске са страним институцијама, у области културе и науке.

ИЗЛОЖБА ОДЛИКОВАЊА
У Галерији Матице српске је 14. фебруара свечано отворена изложба Одликовања
Кнежевине и Кра љевине Србије. Након поздравних обраћања мр Тијане Палковљевић, управнице Галерије, др Бојана Пајтића, председника Владе АП Војводина и
Игора Павличића, градоначеника Новог
Сада изложбу је свечано отворио Драган
Шутановац, министар одбране. Том приликом министар Шутановац је уручио и
прве војне спомен-медаље тридесеторици награђених припадника Министарства
одбране и Војске Србије. На изложби је
представљено више од стотину одликовања из колекције Војног музеја која приказују развој српских одликовања од средине XIX века до краја Првог светског рата.
Изложба је употпуњена и ликовним делима из Галерије Матице српске – портретима представника владарских породица
Обреновића и Карађорђевића и српских
војсковођа, литографијама са представама
значајних историјских догађаја и цртежима са скицама ордења и одликовања.

СВЕЧАНА СЕДНИЦА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Јубиларна 185. Свечана седница Матице
српске одржана је 16. фебруара, у Свечаној сали задужбинског здања Марије Трандафил. Седница је отпочела извођењем
свечане песме Матице српске (октет „Академац”, који чине чланови Матице српске
и диригент Јован Јерков). Присутнима се
најпре обратио председник Матице српске који је говорио о резултатима постигнутим у протеклој години. Беседу под
називом Матица срӣска и Сава Теке лија
одржао је генерални секретар Матице српске проф. др Душан Николић. Други део
Свечане седнице био је посвећен „Змајевој награди”. Пошто је управница послова
Матице српске Јелена Веселинов упознала
присутне са Уредбом о додели „Змајеве
награде”, председник Жирија проф. др
Михајло Пантић је прочитао Записник
са седнице Жирија на којој је донесена одлука да се „Змајева награда” Матице српске за 2010. годину додели Слободану Ракитићу за збирку песама Пла мен и роса.
Ову одлуку образложио је проф. др Славко Гордић, члан Жирија и потпредседник Матице српске. Потом је председник
Матице српске академик Чедомир Попов
уручио диплому, а председник Извршног
одбора Пољопривредне банке Агробанке
АД Београд мр Душан Антонић новчани
део награде. Лауреат Слободан Ракитић
се потом обратио присутнима говорећи о
награђеној књизи и песнику Јовану Јовановићу Змају. Драмска уметница Гордана
Ђурђевић Димић је казивала поезију из
награђене књиге.

НА САЛОНУ КЊИГА У НОВОМ САДУ
Матица српска је и ове године учестовала
на традиционалном Међународном салону књига у Новом Саду. Салон је 23. фебруара отворио министар просвете у Влади Републике Србије Жарко Обрадовић.
Председник Матице српске академик Чедомир Попов је са високим званичницима обишао штандове на Салону књига.
Штанд Матице српске су посетили министар просвете у Влади Републике Србије
Жарко Обрадовић, секретар за образовање у Влади АП Војводине Золтан Јегеш,
ректор Новосадског универзитета проф.
др Мирослав Весковић и директор Новосадског сајма Горан Васић. Жири за доделу награда „Лаза Костић”, издавачки
подухват и специјалне награде 17. Међународног салона књига у Новом Саду доделио је специјалну награду Матици српској, Српској академији наука и уметности
и Заводу за уџбенике, Београд за прву
књигу, првог тома Срӣске енциклоӣедије,
као подстрек за добро обављен почетак
великог посла. Награду за издавачки подухват добио је др Душан Попов, главни
уредник Енциклоӣедије Новог Сада, члан
Управног одбора и некадашњи секретар
Матице српске. Награде је уручио директор Новосадског сајма Горан Васић истог
дана у 12.30 часова у Конгресној сали
Мастер центра Новосадског сајма. На наградама су се захвалили главни уредник
Српске енциклопедије проф. др Драган
Станић и главни уредник Енциклоӣедије
Новог Сада др Душан Попов.

