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МАТИЦА СРПСКА – 185 ГОДИНА У СЛУЖБИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
● ДАНИ МАТИЦЕ СРПСКЕ У БЕОГРАДУ ●
Од 15. фебруара до 15. марта 2011. године изложбу Портрети часника и добротвора
Матице српске и пратеће програме у Галерији Српске академије наука и уметности
у Београду видело је 24.680 посетилаца.
(Опширније у прилогу)

1. марта 2011. године: у оквиру манифестације
Дани Матице српске у Београду у Галерији САНУ
одржан је програм Лексикографска издања Ма
тице српске. (Опширније у прилог у)
1. марта 2011. године: представљена је књига
Српске библиотеке у Хабзбуршкој монархији то
ком 18. века др Чедомира Денића на трибини
САНУ у Београд у. О књизи су говорили: до
писни члан САНУ и управник Библиотеке Ма
тице српске Миро Вуксановић, Лазар Чурчић и
аутор.

одржан је програм Дан Рукописног одељења Ма
тице српске. (Опширније у прилог у)
4. марта 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов присуствовао је
констит утивној седници Савета за обележа
вање јубилеја 200. годишњице од именовања
првог српског министра иностраних послова
у Министарству спољних послова Реп ублике
Србије.
5, 12, 19. и 26. марта 2011. године: у Галерији
Матице српске су се током марта одвијале кре
ативне радионице суботом које су приређене у
оквиру едукативног програма за децу „Чароб
но животињско царство“. Месец март је био
посвећен животињама из наше маште – фанта
стичним животињама, створењима из легенди
и митова, јунацима басни и цртаних филмова.
Кроз четири реализоване радионице: Легенда
или аждаје заиста постоје!? (5. март); Коцка до
коцке – басница (12. март); Чудовиште по мојој
мери (19. март) и Магичне слике у покрету (26.
март) деца су путем дидактичких и креативних
активности откривала шта све може да наста
не у царству уметничке маште.

1. до 5. марта 2011. године: мр Тијана Палко
вљевић, управница Галерије Матице српске, и
конзерватори мр Данило Вуксановић и Дарко
Деспотовић боравили су у Италији где су у
оквиру пројекта MUSA учествовали у радио
ници која је одржана у Департману за историју
и методологију у конзервацији култ урних до
бара у Равени. Том приликом, мр Тијана Пал
ковљевић је представила Галерију Матице српске
и њену делатност.
3. марта 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов је имао састанак
са господином Николом Стојшићем, председ
ником Привредне коморе Војводине, на којем
је тема разговора била финансирање Пупинове
награде за 2011. годину. Састанку је присуство
вао генерални секретар Матице српске проф.
др Душан Николић.

7. марта 2011. год ине: генерални сек ретар
Мат ице српске проф. др Душан Никол ић је
присуствовао констит утивној седници Нацио
налног савета за високо образовање Републике
Србије.

3. марта 2011. године: управник Библиотеке
Матице српске Миро Вуксановић примио је ми
нистра вера у Влади Републике Србије проф. др
Богољуба Шијаковића, који је Библиотеци по
клонио 56 публикација.

7. марта 2011. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.
7. марта 2011. године: председник Матице срп
ске, академик Чедомир Попов разговарао је са
проф. др Славком Гордићем, потпредседником
Матице српске, проф. др Матом Пижурицом,
председником Скупштине Издавачког центра

4. марта 2011. године: у оквиру манифестације
Дани Матице српске у Београду у Галерији САНУ
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водом отварања изложбе Милан Кешељ – Црте
жи – Лувр 2008/2010. Пројекат и изложбу је
предс тавила мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије, о манифестацији Дани Франко
фоније говорио је Пјер Ив Ноел, руководилац
културне мисије Француског института у Срби
ји (огранак у Новом Саду), док је сликар Милан
Кешељ говорио о свом цртачком рад у у Лувру,
о шетњи кроз пет хиљада година историје умет
ности.

Матице српске и главним и одговорним уред
ником Центра Миром Вуксановићем о односи
ма оснивача и Центра.
8. марта 2011. године: у оквиру манифестације
Дани Матице српске у Београду у Галерији САНУ
одржан је прог рам Дан Библиотеке Матице
српске. (Опширније у прилог у)
8. марта 2011. године: педесет библиотекара
Библиотеке Матице српске посетило је изложбу
Портрети часника и добротвора Матице српске
реализовану у оквиру манифестације Дани Ма
тице српске у Београду у Галерији САНУ. Библи
отекари су потом обишли изложбене поставке
Народне банке Србије.

10. марта 2011. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је одр
жао састанак са госпођом Тамаром Петијевић
и Мартом Тишмом, стручним сарадником Оде
љења за музичке и сценске уметности, у вези са
инцијативом да Матица објави рукопис Корне
лије Станковић. Осмогласник вечерње.

9. марта 2011. године: у оквиру манифестаци
је Дани Матице српске у Београду у Галерији
САНУ одржан је програм Дан Галерије Мати
це српске. (Опширније у прилог у)

11. марта 2011. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић и секре
тар Одељења за друштвене науке проф. др Љу
бомирка Кркљуш су у Сава центру у Београд у
прис ус твовал и скуп у „Нау ка за буд ућност
Србије: биланс претходне две и по године и пер
спективе“ који је организовало Министарство
за науку и технолошки развој Србије.

9. марта 2011. године: у оквиру Музичких ве
чери Матице српске одржан је концерт учени
ка проф. Мирјане Богдановић. Учествовали су:
Светлана Нес торовић, виол ина; Конс тант ин
Милекић, виолина и Игор Суботин, виолина.
Клавирски сарадници били су Емилија Јањић,
Александар Глигић и Зарифа Ализаде. Изведена
су дела Хенрика Вјењавског (Henryk Wieniaw
ski), Паг анини – Крајслера (Nicolo Paganini –
Fritz Kreisler), Јохана Себастијана Баха (Johan
Sebastian Bach), Пабла де Сарас атеа (Pablo de
Sarasate) и Петра Илича Чајковског (Петр Илич
Чайковский).

11. марта 2011. године: представници Матице
српске су присуствовали сахрани академика
Милке Ивић.
11. марта 2011. године: у оквиру манифестаци
је Дани Матице српске у Београду у Галерији
САНУ одржан је програм Дан Издавачког цен
тра Матице српске. (Опширније у прилог у)

9. марта 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов је имао састанак
у Сремским Карловцима.

11. марта 2011. године: педесетак библиотекара
Библиотеке Матице српске посетило је изложбу
Портрети часника и добротвора Матице срп
ске реализовану у оквиру манифестације Дани
Матице српске у Београду у Галерији САНУ. Би
блиотекари су потом обишли изложбене постав
ке Етнографског и Цептер музеја.
11. марта 2011. године: у Галерији Матице срп
ске је отворена изложба Милан Кешељ – Црте
жи – Лувр 2008/2010, коју је приредила Галерија
у сарадњи са Француским институтом у Србији
(огранак у Новом Сад у) у оквиру обележавања
манифес тац ије Дани Франкофоније. На отва
рању су говорил и: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије, Пјер Ив Ноел, руково
дилац култ урне мисије Француског инстит ута
у Србији (огранак у Новом Сад у) и Милорад

10. марта 2011. године: у Галерији Матице срп
ске је одржана конференција за новинаре по
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представљање првог кола Антологијске едици
је Десет векова српске књижевности Издавач
ког центра Матице српске. Говорили су: главни
и одговорни уредник Миро Вуксановић, проф.
др Лид ија Том ић и др Горан Комар. Свеча
ности је прис ус твовао градоначелник Херцег
Новог Дејан Мандић и друге истакнуте јавне
личности.
15. марта 2011. године: у Галерији САНУ одржа
на је свечаност којом је затворена манифестаци
ја Дани Матице српске у Београду. (Опширније
у прилог у)

Ђурић, покрајински секретар за култ уру, који
је изложбу свечано отворио. Изложених 566
цртежа нас тал их у шетњи Лувром кроз пет
хиљада година историје уметности – од најра
нијих трагова култ уре до XIX века – говоре о
универзалном карактеру уметности, о музеју
као месту ком уникације, ликовне и вербалне,
као месту транспоновања, инспирације, креа
тивности. Пропратни део изложбе је и изложба
фотографија Маргрет Хоп, уметнице из Немач
ке, уметнички документованог Кешељевог црта
ња у Лувру.

15. марта 2011. год ине: изашао је двоброј ја
нуар–фебруар Летописа Матице српске у ко
јој истакнуто место има Мирко Демић. Он је
представљен својом новом прозом, разговор са
њим вод и Жељко Милановић који објављује
и свој крит ичарски осврт на нови Дем ићев
роман, о којем је и зап ис Миле Мед иговић
Стефановић. Летопис донос и и нове пое тске
и прозне прилоге Николе Вујчића, Миленка
Фржовића, Лауре Барне, Јована Дунђина, Божи
дара Мандића, Славка Стаменића, Радета Тана
сијевића и Кристофа Мекела (Cristoph Meckel)
у превод у Стевана Тонтића. Аутори „Огледа”
су Владета Јеротић и епископ Јован Пурић, а у
„Сведочанствима” су текстови Јелене Гускове
(Елена Юрьевна Гускова) и Валентина Распутина
(Валентин Григорьевич Распутин), у превод у
Драгомира М. Давидовића, Неђа Шиповца, Дра
гољуба Петровића, Василија Ђ. Крестића, Зо
рана Ковачевића, Обрада Станојевића и Ивана
Нег ришорца. О новим књиг ама Свет ислава
Бас аре, Мира Вукс ановића, Николе Вујч ића,
Анђелка Анушића, Милоша Петковића, Дра
гане Белеслијин и Мари Ндије пиш у Радош
Љушић, Ненад Станојевић, Александар Б. Ла
ковић, Златко Јурић, Ђорђе Деспић, Маја Рогач
и Бранислава Васић Ракочевић, док Драгана
Белеслијин представља последње коло Едиције
„Прва књига”, чије су ауторке Викторија Кромб
холц, Чарна Поповић, Јана Растегорац и Марија
Цветковић.

12. марта 2011. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.
12. марта 2011. године: Друштво чланова и при
јатеља Матице српске у Црној Гори приредило
је у Парохијском дому у Никшићу представљање
првог кола Антологијске едиције Десет векова
српске књижевности Издавачког центра Мати
це српске. Говорили су: главни и одговорни уред
ник Миро Вуксановић и професори Филозоф
ског фак ултета у Никш ићу Лид ија Том ић и
Горан Радоњић.
13. марта 2011. године: Друштво чланова и при
јатеља Матице српске у Црној Гори приредило
је у Подгорици представљање првог кола Анто
логијске едиције Десет векова српске књижевно
сти Издавачког центра Матице српске. Гово
рили су: главни и одговорни уредник Миро
Вуксановић, проф. др Лидија Томић и проф. др
Горан Радоњић. Свечаности су присуствовали
амбасадор Србије у Црној Гори Зоран Лутовац,
председник Нове српске демократије Андрија
Мандић и многи угледни подгорички културни
радници и књижевници.

15. и 23. марта 2011. године: у Галерији Мати
це српске у оквиру пратећег програма изложбе
Милан Кешељ – Цртеж и – Лувр 2008/2010.
одржане су радионице за студенте Академије
ликовних уметности у Новом Сад у и ученике
Средње уметничке школе „Богдан Шуп ут“.
Мр Тијана Палковљевић, управница Галерије,

14. марта 2011. год ине: Друш тво чланова и
пријатеља Мат ице српске у Црној Гори при
ред ило је у Дворани „Парк” у Херцег Новом
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упознала је студенте Академије ликовних умет
ности са концептом изложбе и представила им
сталн у пос тавк у Галерије, како би инс пири
сани сталном поставком и Галеријом Матице
српске као местом где се чувају дела национал
не култ урне баштине стварали дела као што је
и сликар Милан Кешељ то учинио у Лувру (15.
март). Александра Стефанов, кустос за едука
цију, представила је ученицима Средње умет
ничке школе „Богдан Шупут” концепт изложбе
и одржала им стручно предавање кроз сталну
поставку Галерије са акцентом на одређеним
дел има нац ионалне историје уметнос ти која
су их инс пирис ала да стварају своје цртеже
(23. март).

зерватори мр Данило Вуксановић, Дарко Ђорђе
вић и Дарко Деспотовић скинули су и спакова
ли дела са изложбе Портрети часника и добро
твора Матице српске која је била приређена у
Галерији Српске академије наука и уметности
у Београд у. Дела су транспортована у Нови Сад
и враћена у Матицу српску и Галерију Матице
српске.

17. марта 2011. године: у оквиру Музичких ве
чери Матице српске приређен је солистички
концерт под називом Александар Тасић и при
јатељи. Учесници концерта били су: Алексан
дар Тасић, кларинет, Саша Милосављевић, бас
кларинет, Рудолф Балаж, кларинет, Роберт Бор
бељ, кларинет, Соња Новчић, виолина и Ивана
Мунћан, клавир. На прог рам у су била дела
Гарија Шокера (Garu Schocker), Карла Марије
вон Вебера (Carl Maria von Weber), Џорџа Гер
швина (George Gerchwin), Арама Хачат уријана
(Aram Hachatur ian) и Даријус а Мијоа (Dar iu s
Milhaud).

18. марта 2011. год ине: председник Мат ице
српске академик Чедомир Попов, потпредсед
ник Матице српске проф. др Славко Гордић и
генерални секретар Матице српске проф. др
Душан Николић су прис уствовали свечаном
отварању нове зграде Академије наука и умјет
ности Републике Српске у Бањалуци.
18. марта 2011. године: директор Дунав осиг у
рања Горан Мачкић и директорка Издавачког
цент ра Мат ице српске Маја Лазук ић потп и
сали су уговор о донацији 500.000 динара за
Антологијску едицију Десет векова српске књи
жевности.
18. и 25. марта 2011. године: у Галерији Мати
це српске су у оквиру пратећег програма изло
жбе Милан Кешељ – Цртежи – Лувр 2008/2010.
одржана стручна тумачења изложбе. Мр Тија
на Палковљевић, управница Галерије, као коа
уторка изложбе представила је концепт изло
жбе и изложена дела (18. март) а том приликом
је приказан и филм о Лувру. Предавање Цртеж
као уметничко дело и облик визуелне комуни
кације са освртом на Кешељеве цртеже одржа
ла је Мирјана Брмбота, виш и кус тос Галерије
(25. март).

17. марта 2011. године: госпођа Маја Ђурић,
запослена у Служби општих послова, заврши
ла је курс за пословно-техничког секретара, у
оквиру програма стручног усавршавања и до
квалификације, који се финансира из изворних
средстава Матице српске. Тим поводом, доби
ла је нове радне обавезе.

21. марта 2011. године: одржана је седница
Председништва Матице српске.
21. марта 2011. године: одржана је седница Из
вршног одбора Матице српске.

17. и 18. марта 2011. године: Александра Сте
фанов, кустос Галерије Матице српске, и кон
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21. марта 2011. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је прису
ствовао седници Националног савета за високо
образовање Републике Србије.

стром за култ уру Предрагом Марковићем при
сус твовал и су управник Библиотеке Мат ице
српске Миро Вуксановић и шеф рачуноводства
мр Јелица Грбић.

21. марта 2011. године: сарадници Галерије Ма
тице српске су поставили портрете часника и
добротвора Матице српске на места на којима су
се налазили пре изложбе у Београду. Настављен
је рад на реализацији појединих пројектних
задатака у оквиру развојног пројекта Пантеон
Матице српске.

23. марта 2011. године: мр Тијана Палковље
вић, управница Галерије Матице српске, прису
ствовала је састанку новоименованог министра
култ уре, информисања и информационог дру
штва Републике Србије Предрага Марковића
који је одржан са директорима нац ионалних
институција културе. На састанку се разговара
ло о буд ућим плановима министарства и про
грамима и инвестицијама у 2011. години.
24. марта 2011. год ине: председник Мат ице
српске академик Чедомир Попов је учествовао
у рад у седнице Скупа свих чланова Огранка
САНУ у Новом Сад у, а седници је по позиву
присуствовао и потпредседник Матице српске
проф. др Слободан Ћурчић.
24. марта 2011. године: управник Библиотеке
Мат ице српске и доп ис ни члан САН У Миро
Вуксановић изабран је за члана Извршног одбо
ра Огранка САНУ у Новом Сад у.
24. март 2011. године: у Градској кући је одржан
састанак о рестау рацији стилског намештаја
који се налази у Матици српској. У разговору
су учествовали: Горан Болић, помоћник градо
начелника, Биљана Јокић, саветник за ком уни
кације, Зденко Рот, рестау ратор стилског наме
штаја и Добрила Мартинов, стручни сарадник
за протокол и односе са јавношћу.

23. до 25. марта 2011. године: мр Драгојла Жи
ванов, музејски саветник, и конзерватори Га
лерије Матице српске мр Данило Вуксановић,
Дарко Деспотовић и Станислав Милошевић бо
равили су у Сентандреји (Мађарска) ради по
стављања изложбе Копије зидних слика мана
стира Бођана из колекције Галерије Матице
српске. У згради некадашње Препарандије по
стављена је изложба коју чини 39 одабраних
копија зидних слика из манастира Бођана. Зва
нично отварање изложбе планирано је за крај
априла 2011. године.

24. марта 2011. год ине: председник Мат ице
српске академ ик Чедом ир Попов је прим ио
господина Александра Милосављевића, управ
ника и директора Драме Српског народног по
зоришта.

23. марта 2011. године: Екипа Телевизије Сло
веније боравила је у Матици српској ради сни
мања прилога о Матици српској. О Летопису,
историји и савременој активности Матице срп
ске говорили су проф. др Драган Станић и До
брила Мартинов.

24. марта 2011. године: Библиотека Матице срп
ске је у јавном каталогу поставила четврту елек
тронску изложбу посвећену, поводом 100 годи
на од рођења, Емилу Сиорану (1911–1995).
25. марта 2011. године: у Удружењу књижев
ника Србије, у оквиру манифестације „Борина
недеља”, у Београд у је представљено прво коло
Антологијске едиције Десет векова српске књи
жевности Издавачког центра Матице српске. Го
ворили су: главни и одговорни уредник Миро
Вуксановић и уредници Славко Гордић и Марко
Недић.

23. марта 2011. године: у оквиру Музичких ве
чери Матице српске приређен је концерт под
називом Моцарт од деветогодишњака до зреле
младости. Свирала је пијанисткиња Јелица Гли
горијевић.
23. марта 2011. године: састанку директора на
ционалних установа култ уре са новим мини
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25. марта 2011. године: Воја Чолановић је пре
дао рукопис романа Ода мањем злу за Едицију
Матица Издавачког центра Матице српске.
28. марта 2011. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.
28. марта 2011. године: проф. др Мирослав Еге
рић предао је рукопис књиге Скерлићев критич
ки дух за Едицију Матица Издавачког центра
Матице српске.
28. марта 2011. године: Издавачки центар Ма
тице српске предао је у штампу књиге другог
кола Антологијске едиције Десет векова српске
књижевности – Лаза Костић (приредио акаде
мик Љубомир Симовић) и Стеван Сремац (при
редио проф. др Горан Максиковић).

30. марта 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов, потпредседник
проф. др Славко Гордић и генерални секретар
проф. др Душан Николић су учествовали у раду
састанка Организационог одбора за обележава
ње јубилеја Доситеја Обрадовића у Зад ужбини
Доситеј Обрадовић у Београд у.

28. марта 2011. године: мр Тијана Палковље
вић, управница Галерије Матице српске, уче
ствовала је на конференцији „Улога образова
ња у конзервацији култ урног наслеђа“ која је
одржана у Београд у у Палати Италија, коју су
заједнички организовали Министарство кул
туре, информисања и информационог друштва
Реп ублике Србије и Канцеларија за сарадњу
у развоју Амбасаде Италије, у сарадњи са Цен
тралним инс тит утом за конзервац ију у Бео
град у (ЦИК) и Висок им инс тит утом за кон
зервацију и рестау рацију у Рим у (ИСЦР). На
конференцији коју су свечано отворили Њ. Е.
Армандо Варикјо, амбасадор Италије у Србији,
и Предраг Марковић, министар културе, инфор
мисања и информационог друштва Републике
Србије, мр Тијана Палковљевић је одржала пре
давање под називом Перманентна едукација
запослених у институцијама културе и зашти
те у Србији.

30. марта 2011. год ине: доп ис ни члан САН У
и управник Библиотеке Матице српске Миро
Вуксановић присуствовао је седници Управног
одбора Зад ужбине Иве Андрића на којој је по
вољно оцењен рад на изради Библиографије Иве
Андрића у Библиотеци Матице српске.
31. марта 2011. године: Издавачки центар Ма
тице српске предао је у штампу књиге другог
кола Антологијске едиције Десет векова српске
књижевности – Јован Скерлић (приредио акаде
мик Предраг Палавестра) и Захарија Орфелин
(приредио Боривој Чалић).
31. марта 2011. год ине: председник Мат ице
српске академик Чедомир Попов је одржао са
станак поводом завршетка изложбе Матица
српска – 185 година у служби српске културе са
Миром Вуксановићем, управником Библиоте
ке Матице српске, и мр Тијаном Палковљевић,
управницом Галерије Матице српске. Састанку
је присуствовао генерални секретар Матице срп
ске проф. др Душан Николић.

28. марта до 2. априла 2011. године: Даниела
Корол ија Црк вењаков, помоћник управника
Галерије Матице српске, учествовала је на Сај
му конзервације у Ферари (Италија), у оквиру
делегације Србије која је представила светску
баштин у у Србији и активности на њеној за
штити и презентацији.

Током марта месеца Даниела Королија Цркве
њаков, помоћник управника Галерије Матице
српске, учествовала је на курс у усавршавања
Course of Modern and Contemporary Painting
Conservation у Централном институту за конзер
вацију у Београд у. Курс за едукацију буд ућих
едукатора из ове области организује Централни
инстит ут за рестау рацију из Рима.

29. марта 2011. год ине: председник Мат ице
српске академик Чедомир Попов је учествовао
у промовисању књиге академика Василија Кре
стића у организацији Друштва чланова Мати
це српске у Зрењанину.
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ДАНИ МАТИЦЕ СРПСКЕ У БЕОГРАД У
Хронологија догађаја
11. фебруара 2011. године, у Галерији Српске акаде
мије нау ка и уметности одржана је конференција за
медије којом је најављена манифестација Матица
српска – 185 година у служби српске културе. Нови
нарима су се обратили председник Матице српске
академ ик Чедом ир Попов, управн ик Библио теке
Матице српске и главни уредник Издавачког центра
Матице српске, дописни члан САНУ Миро Вукса
новић и управница Галерије Матице српске мр Ти
јана Палковљевић говорима о самој Матици српској
и њен им установ ама, о јубилеј у, о прог рам има у
којима ће бити предс тављене акт ивнос ти Мат ице
српске, Библиотеке Матице српске, Галерије Матице
српске и Издавачког центра Матице српске и о из
ложби Портрети час ник а и добротвора Матиц е
српске.
15. фебруара 2011. године, у 19 сати отворена је ма
нифестација Дани Матице српске у Београду и излож
ба Портрети часника и добротвора Матице српске.
Поздравним речима присутнима су се обратили пред
седник Српске академије нау ка и уметности акаде
мик Никола Хајд ин и предс едн ик Мат ице српс ке
академ ик Чедом ир Попов. О концепц ији изложбе
гов орила је управн ица Галерије Мат ице српс ке и
аутор изложбе мр Тијана Палковљевић. Изложбу је
отворио министар културе у Влади Републике Срби
је Небојша Брадић. Овом догађају прис уствовао је
велики број званица.
18. фебруара 2011. године, у 12 часова, у Галерији
САНУ одржан је програм Матица српска јуче, данас,
сутра. Том прил иком о Мат иц и српс кој, о њеној
историји, савременим активностима и плановима за
буд ућност, говорили су председник Матице српске
академик Чедомир Попов, потпредседник проф. др
Слободан Ћурчић и генерални секретар проф. др Ду
шан Николић.
Том приликом премијерно је приказан филм Тако, а
не иначе! (Прича о Матици српској).
Поводом 185 година од оснивања Матице српске, у
Галеријском простору Туристичке организације Бео
града, у улици Кнеза Михаила, свечано је отворена
изложба посвећена Јован у Хаџићу, једном од осни
вача и првом председнику Матице српске. На отвара
њу су говорили директор Туристичке организације
Београда Дејан Веселинов, председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов и генерални секретар
Матице српске проф. др Душан Николић.
22. фебруара 2011. године, у 12 часова, у Галерији
САНУ одржан је програм Летопис Матице српске и
почетна књижевна издања. О најстаријем живом
књижевном часопису говорили су главни и одговор
ни уредник Летописа Матице српске проф. др Дра
ган Станић, чланови Уредништва проф. др Михајло
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Пант ић и проф. др Јов ан Попов, сарадн иц и Лето
писа академик Љубомир Симовић, Мирослав Јосић
Вишњић и Рајко Петров Ного.
23. фебруара 2011. године, у 12 часова, у Галерији
САНУ одржан је програм Научна одељења Матице
српске. О историјат у и активностима нау чних оде
љења Матице српске говорили су секретар Одељења
за друштвене нау ке проф. др Љубомирка Крк љуш,
секретар Одељења за природне нау ке и главни уред
ник Зборника Матице српске за природне науке ака
демик Рудолф Кастори, главни уредник Зборника Ма
тице српске за књижевност и језик проф. др Јован
Делић и секретар Одељења за ликовне уметности и
главни уредник Зборника Матице српске за ликовне
уметности проф. др Александар Кадијевић.
25. фебруара 2011. године, у 12 часова, у Галерији
САНУ одржан је програм Правописна и филолошка
издања. О дугогодишњем ангажовању Матице срп
ске на неговању српског језика говорили су секретар
Одељ ењ а за књижевност и језик, јед ан од аутора
Правописа српскога језика, руководилац више нау ч
ноистраживачких пројеката у овој области проф. др
Мато Пиж урица и главни уредник Зборника Мати
це српске за славистику проф. др Предраг Пипер.
1. марта 2011. године, у 12 часова, у Галерији САНУ
одржан је програм Лексикографска издања Матице
српске. О нау чноистраживачким пројектима и изда
њима из области енциклопедистике говорили су ака
демик Чедомир Попов, главни уредник Српског био
графског речника, проф. др Драган Станић, главни
уредник Српске енцик лопедије и проф. др Љиљана
Пешикан Љуштановић, главни уредник Лексикона
писаца.
4. марта 2011. године, у 12 часова, у Галерији САНУ
одржан је програм Дан Рукописног одељења Матице
српске. О богатој рукописној збирци и другим фон
довима који се чувају у Рукописном одељењу Матице
српске говорили су проф. др Бранко Бешлин, прет
ходни и Павле Станојевић, садашњи управник Руко
писног одељења.
8. марта 2011. године, у 12 часова, у Галерији САНУ
одржан је програм Дан Библиотеке Матице српске.
О најс таријој српс кој нац ионалној библио т ец и и
првој јавној нау чној библиотеци у Срба говорили су
проф. др Марија Клеут, председница Управног одбо
ра, дописни члан САНУ Миро Вуксановић, управник,
Новк а Шок ица Шув аковић, замен ик управн ик а и
мр Душица Грбић и Марија Јованцаи, руководиоци
одељења Библиотеке.
9. марта 2011. године, у 12 часова, у Галерији САНУ
одржан је програм Дан Галерије Матице српске. О
богатим фондовима Галерије, њеној историји и са
временим активностима говорили су проф. др Ми
рослав Тимотијевић, председник Управног одбора,
проф. др Лидија Мереник, председница Надзорног
одбора, мр Тијана Палковљевић, управница и Дание
ла Королија Црквењаков, помоћник управнице Гале
рије Матице српске.
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11. марта 2011. године, у 11 сати, у Галерији САНУ
одржан је програм Дан Издавачког центра Ма
тице српске. О програмској оријентацији и значај
ним издавачким подухватима говорили су аутори
ИЦМС академици Предраг Палавестра и Матија
Бећковић, проф. др Славко Гордић, потпредседник
Матице српске и дописни члан САНУ Миро Вук
сановић, главни и одговорни уредник.
15. марта 2011. године, у 19 сати одржана је свеча
ност којом је затворена манифестација Дани Ма
тице српске у Београду. О сарадњи Матице српске
и САНУ и значају одржане манифестације говори
ли су академик Димитрије Стефановић, генерални
секретар САНУ, потпредседник Матице српске и
академик Ђорђе Злоковић, председник Савета Га
лерије САНУ и Јелена Межински Миловановић,
в. д. управника Галерије САНУ. Свечаност је на
стављена концертом у којем су учествовали Душан
Tрбојевић, клавир, Маја Рајковић, клавир, Анета
Илић, сопран и Лидија Станковић, клавир. Изве
дена су дела Корнелија Станковића, Исидора Ба
јића, Александра Морфидис Нисиса, Душана Ра
дића, Дејана Деспића, Петра Коњовића, Милоја
Милојевића и Станојла Рајичића.
Организација
Чланови Одбора за припрем у манифестације Ма
тица српска – 185 година у служби српске културе
били су академик Чедомир Попов, председник Ма
тице српске, мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије Мат ице српс ке и доп ис ни члан САН У
Миро Вуксановић, управник Библиотеке Матице
српс ке. Аутор концепц ије изложбе Портрети
часника и добротвора Матице српске и селектор
експоната била је мр Тијана Палковљевић.
На изложби је приказано 85 уметничких дела (82
слике и 3 скулпт уре). Уз портрете часника и до
брот вора изложене су биог рафије на српс ком и
енглеском језик у, припрем љене у оквиру развој
ног пројекта Пантеон Матице српске (руководи
лац проф. др Душан Николић), који је реа лизован
под пок ровит ељс твом Град а Нов ог Сад а. Аутор
биографија је Драгана Белеслијин а текстове је на
енглески превео Андреј Калмар. Изложба је упот
пуњена копијама рукописа из Рукописног одеље
ња Матице српске, које су приредиле Александра
Јовановић и Вукица Туцаков, као и одликовањима
чији су носиоци били часници Матице српске.
Посетиоцима је омог ућено да путем три компју
терска терминала (touch screen) приступе електрон
ским базама података Пантеон Матице српске
(са краћим биографијама часника и добротвора, на
српском и енглеском језик у) и Српски биографски
речник (са опширнијим биографијама појединих
личности).
У склоп у манифестације премијерно је приказан
филм Тако, а не иначе! (Прича о Матици српској).
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Филм је снимљен уз подршку Јавног медијског сер
вис а Војвод ине, по сценарију Исидоре Поповић,
у прод укцији Панорама групе из Новог Сада, а ре
жирао га је Александар Каришик. О Матици срп
ској у филм у гов ор е академ ик Чедом ир Попов,
председник, проф. др Душан Николић, генерални
секретар, дописни члан САНУ Миро Вуксановић,
управн ик Библио т еке Мат ице српс ке и главн и
уредник Издавачког центра Матице српске, мр Ти
јана Палковљевић, управница Галерије Матице срп
ске и проф. др Драган Станић, уредник Летописа
Матице српске.
Библио тек а Мат ице српс ке је имала свој у видео
презентацију.
За ову прилик у штампан је серијал промотивних
лет ак а (флајера) за свако предс тављањ е Мат ице
српс ке, њен их инс тит уц ија и акт ивнос ти, пона
ос об. Тај промот ивн и мат еријал прип рем ила је
мр Тијана Палковљевић у сарадњи са Дизајн сту
диом 3 Oranges Design. Пос ет иоц има су дељ ен и
и раније припрем љени флајери о Матици српској
(на српском, енглеском, руском, француском и не
мачком језик у), флајери о Пантеон у Матице срп
ске (на српском и енглеском) и Гласници Матице
српске.
У реа лизацији изложбе Портрети часника и до
бротвора Матице српске учествовао је стручни
тим Галерије Матице српске: мр Тијана Палковље
вић, мр Данило Вуксановић, Дарко Деспотовић,
Дарко Ђорђевић и Александра Стефанов.
Концерт на свечаном затварању манифестације
организовала је Марта Тишма, стручни сарадник
Одељења Мат ице српске за сценске уметнос ти и
музику.
За протокол и односе са јавношћу била је зад уже
на Добрила Мартинов.
У Галерији Српске академије нау ка и уметности
свакодневно су били прис утни запослени из Ма
тице српске, Библиотеке Матице српске и Галери
је Матице српске: Соња Боб, Александар Деветак,
Горд ана Ђилас, Јулк ица Ђук ић, Мирјана Зрн ић,
Алекс анд ра Јов ановић, Бран ислав Карановић,
Огњен Карановић, Добрила Мартинов, Владимир
Николић, Драган Тубић, Вукица Туцаков, Брани
слав Поповић и Владимир Шовљански.
Програму одржаном 8. марта присуствовало је пе
десет библиотекара БМС, а програму 11. марта њих
педесетак.
Манифестација је реализована средствима Мини
старства културе Републике Србије, Покрајинског
секретаријата за културу Аутономне Покрајине Вој
водине и Града Новог Сада. Део трошкова осиг у
рања спонзорисао је ДДОР Нови Сад.
__________
Изложбу и пратеће програме видело је 24.680 по
сетилаца.
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