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СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

Пупинова награда Матице српске

Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића

ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
МИКОЛОГИЈА, МИКОТОКСИКОЛОГИЈА И МИКОЗЕ

ПОВОДОМ 30. БРОЈА ГЛАСНИКА
Гласник Матице српске је покренут 1946. године на
иницијативу тадашњег секретара Матице српске
Живана Милисавца, који је изабран и за првог уред
ника гласила. Излазио је повремено до 1949. године
у обиму од једног до два штампарска табака, вели
чине Б5. Током три године излажења објављено је
12 бројева.
Концепција тадашњег Гласника Матице српске ба
зирала се на саопштавању годишњих извештаја Ма
тице српске, установа чији је била оснивач, као и
пружању информација о новим издањима Матице
српске и о приређеним књижевним вечерима. По
ред тога постојао је кратки комерцијални блок у
којем су објављиване рек ламе познатих занатлија
и фабрика као што су пос ластичарница „Корзо“,
фабрика сандука „Дрвопромет“, Градски магазин...
Последњи број изашао је 29. новембра 1949. Од тада
су информације о раду Матице српске и њених
институција повремено објављиване у Летопис у, а
потом и у Рад у Mатице српске који излази једном
годишње.

1. априла 2011. године: додељена је традиционална Пупи
нова награда Матице српске за 2011. годин у. Прва награда
Тамари Ћеранић (Универзитет у Новом Сад у, ФТН, Кате
дра за телекомуникације и обраду сигнала) за дипломски-ма
стер рад Аквизиција и пренос података од мале хидроелек
тране до диспечерског центра. Друга награда Јовани Белић
(Универзитет у Београд у, Електротехнички фак ултет, Од
сек за физичк у електроник у) за дипломски рад Класифи
кација и реконструкција манипулативних покрета шаке
коришћењем CYBER рукавице и Јовану Бајићу (Универзитет
у Нов ом Сад у, ФТН, Департм ан за енерг ет ик у, елект ро
ник у и телеком уникације) за дипломски-мастер рад Фибер
оптички сензори базирани на промени интензитета све
тлости у оптичком влакну. Трећа награда Милошу Коцићу
(Универзитет у Ниш у, Машински фак ултет, Катедра за хи
дроенергетик у) за дипломски рад Нестационарни магнет
нохидродинамички температурни гранични слој нестишљи
вог флуида и Владимиру Милосављевићу (Универзитет у
Новом Сад у, ФТН, Департман за енергетик у, електроник у
и телеком уникације) за дипломски-мастер рад Пренос по
датака при геофизичким каротажним мерењима HBD3 ко
довањем.

Нова серија Гласника Матице српске је покренута
шездесетак година касније. Одлуку о томе је донео
Извршни одбор Матице српске на седници одржа
ној 19. маја 2008. године. Гласило је покренуто ради
редовнијег и потпунијег информисања сарадника
Матице српске и шире јавности о активностима нај
старије културне и нау чне институције српског на
рода. У Гласнику се објављују кратке информације
о свакодневном раду часника, нау чних сарадника
и чланова Стручне службе Матице српске, Библи
отеке Матице српске, Галерије Матице српске и
Издавачког центра Матице српске. Гласило доноси
ретроспективу догађаја из претходног месеца и наја
ву догађаја за наредни месец. Повремено се објављују
тематски прилози који садрже опширније текстове
о значајнијим активностима и знаменитим лично
стима. На полеђини Гласника се објављују подаци
о најновијим издањима Матице српске и њених
институција.

1. и 8. априла 2011. године: у Галерији Матице српске су у
оквиру пратећег програма изложбе Милан Кешељ – Црте
жи – Лувр 2008/2010. одржана стручна тумачења изложбе.
Александра Стефанов, кустос Галерије одржала је тумачење
изложбе под називом Шетња Лувром у којем су посетиоци
имали прилике да се на примерима Кешељевих цртежа из
Лувра упознају са развојем историје уметности од најрани
јих трагова култ уре до краја XIX века (1. април). Мр Тијана
Палковљевић, управница Галерије, као коау торка изложбе
представила је концепт изложбе и изложена дела (8. април).

За разлику од гласила из првог серијала, нови Гла
сник излази једном месечно, у обиму од једног до два
штампарска табака, величине А4. Текстови се штам
пају двостубачно, са фотографијама и другим гра
фичким прилозима у пуном колору и на квалитет
ној хартији. До сада објављених тридесет бројева
доступни су и у електронској форми, на Интернет
страници Матице српске: www.maticasrpska.org.rs
Концепција Гласника, информације и прилози ре
зултат су рада редакције коју чине: Александра Јова
новић, Вукица Туцаков и Љиљана Дражић (запо
слене у Матици српској), Силвија Чамбер и Ивана
Грг урић (запослене у Библиотеци Матице српске)
и Снежана Мишић (запослена у Галерији Матице
српске). За фотографије су задужени Бранислав Лу
чић и Саша Кулић, а за прелом текста Владимир
Ватић. Лектор и коректор је Владимир Шовљански.
Главни уредник Гласника је проф. др Душан Нико
лић, генерални секретар Матице српске.
Вукица Туцаков
Александ ра Јовановић

2. априла 2011. године: Библиотеку Матице српске и Мати
цу српску, предвођена својим водичем Евом Терењи Келемен,
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посетила је група туриста из мађарског града Кечкемета.
Посетиоци, њих око четрдесет, професори, свештеници, ле
кари, пензионери и омладина из Реформатске калвинистич
ке црк вене општине Кечкемета, прим љени су у Свечаној
сали Матице српске где им је Петер Хајнерман, библиотекар
информатор одржао предавање о историјат у, рад у и знача
ју Матице српске и Библиотеке Матице српске, а потом су
обишли свечане салоне Матице српске, Пантеон Матице
српске, каталог и читаонице Библиотеке Матице српске.

6. априла 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов је одржао састанак са проф. др Мари
јом Шкрињар, председником Организационог одбора IV ме
ђународног нау чног скупа Микологија, микотоксикологије
и микозе. Састанк у су прис уствовали проф. др Душан Ни
колић, генерални секретар Матице српске, Мирјана Зрнић,
стручни сарадник Одељења за природне нау ке и Добрила
Мартинов, стручни сарадник за протокол и односе са јав
ношћу.
6. априла 2011. године: Управник Библиотеке Матице срп
ске Миро Вуксановић присуствовао је полагању венаца и ко
меморативном скупу на месту где је 1941. године у нацистич
ком бомбардовању изгорела Народна библиотека Србије.
7. априла 2011. године: председник Матице српске академик
Чедомир Попов је учествовао у раду Скупштине Српске ака
демије нау ка и уметности.
7. априла 2011. године: председник Матице српске академик
Чедомир Попов и проф. др Драган Станић, главни уредник
Српске енцик лопедије, имали су састанак са помоћником
директора Завода за уџбенике проф. др Слободаном Мар
ковићем у вези са пројектом Српска енцик лопедија.
7. априла 2011. године: одржан је састанак Стат утарне ко
мисије Матице српске.

2. априла 2011. године: Матиц у српску је посетила група
награђених ученика у организацији Фондације „Лаза Ко
стић” у оквиру програма „Стазама Лазе Костића”. Награђе
не ученике је дочекала Добрила Мартинов, стручни сарадник
за протокол и односе са јавношћу и упознала их са богатом
историјом Матице српске.

7. априла 2011. године: одржан је састанак Надзорног од
бора Матице српске.
7. априла 2011. године: одржан је састанак Жирија за доде
лу Бранкове награде.
8. априла 2011. године: одржана је седница Управног одбора
Матице српске.

2, 9. и 16. априла 2011. године: у Галерији Матице српске
су се одвијале креативне радионице суботом које су прире
ђене у оквиру едукативног програма за дец у „Чаробно жи
вотињско царство“. Месец април је био посвећен улози и
значају животиња кроз историју људске цивилизације и
различитим начинима на који су их уметници приказива
ли. Кроз три реа лизоване радионице: Изгубљени свет чуде
сних џинова (2. април); Мемоари једног коња (9. април) и
Моја животиња, мој модел (16. април) деца су се упознала
са изг убљеним светом диносау руса и других животињских
врста које су насељавале нашу планету. Радионице су води
ле Александра Стефанов и Снежана Мишић, кустоси Гале
рије, заједно са сарадницама са Одсека за педагогију Фило
зофског фак ултета у Новом Сад у.

8. априла 2011. године: проф. др Љубомирка Крк љуш, се
кретар Одељења за друштвене нау ке учествовала је у рад у
седнице Националног савета за нау к у Реп ублике Србије.

4. априла 2011. године: одржана је седница Председништва
Матице српске.
4. априла 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов је учествовао у раду седнице Савета за
обележавање 200. годишњице модерне српске дипломатије
у Министарству спољних послова.

8. априла 2011. године: у просторијама Матице српске,
седницом чланова Управног одбора Менсе, обележено је 65
година Менсе интернационал, 20 година Менсе војвођанске
регије и 10 година Менсе Србије. Скуп је поздравио гене
рални секретар Матице српске проф. др Душан Николић.
Седници су присуствовали и представници Установе Радо
сно детињство и Канцеларије за европске послове.

4. априла 2011. године: Издавачки центар Матице српске
отворио је претплат у за друго коло Антологијске едиције
Десет векова српске књижевности.
4. и 7. априла 2011. године: у Галерији Матице српске у окви
ру пратећег програма изложбе Милан Кешељ – Цртежи –
Лувр 2008/2010. одржане су радионице за ученике Средње
уметничке школе „Богдан Шупут“ (4. април) и чланове орга
низације Пер. Арт (7. април). Кустос Александра Стефанов
је упознала ученике са концептом изложбе и представила им
сталн у поставк у Галерије, како би инспирисани поставком
и Галеријом, као местом где се чувају дела националне кул
турне баштине, стварали дела као што је и сликар Милан
Кешељ то учинио у Лувру.

8. априла 2011. године: Управни одбор Матице српске усво
јио је Извештај о раду Библиотеке Матице српске за 2010.
годину.
8. априла 2011. године: Управни одбор Матице српске усво
јио је Извештај о раду Издавачког центра Матице српске за
2010. годину са информацијом о оснивању Центра.
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8. априла 2011. године: Завршен је електронски унос запи
са за Библиографију Иве Андрића која има 15.584 записа.
11. aприла 2011. године: у Свечаном салону Матице српске,
екипа TV France 24, на чел у са уредницом European Affairs,
Caroline de Camaret, снимила је емисију o нашим просла
вљеним уметницима ван граница наше зем ље: Катарини
Јовановић, сопран у, садашњом директорком Опере Народ
ног поз ориш та у Беог рад у и Зораном Јањ ет овим, стрип
цртачем, Новосађанином, који је високо цењен у Франц у
ској. Домаћин ТВ екипи и уметницима била је Марта Тишма,
стручни сарадник Одељења за сценске уметности и музи
ку и Одељења за ликовне уметности. Емисија је снимана на
франц уском и енглеском језик у. У уводном дел у емисије,
на одговарајући начин, представљена је јавности Матица
српска као најзначајнија српска инстит уција култ уре и на
уке која ове године слави 185-годишњиц у свога постојања.
Емисија је премијерно емитована 30. априла 2011. године.

Сад у, у седишту Матице српске, одржана је свечаност пово
дом доделе награда из Фонда Миша Анастасијевић. Свеча
ности су прис уствовали Његова светост патријарх српски
господин Иринеј, Верица Калановић, потпредседник Владе
Републике Србије, Иштван Пастор (István Pásztor), потпред
седник Владе Аутономне Покрајине Војводине и покрајин
ски секретар за привред у, Кирил Кравченко (Кирилл Крав
ченко), генерални директор Нафтне инд ус трије Србије и
велики број других личности из јавног живота Србије. У име
Матице српске госте је дочекао и у свечаној сали поздра
вио генералн и сек рет ар Мат ице српс ке проф. др Душан
Николић. Учесници скупа су се том приликом упознали са
историјом и акт уелним пројектима најстарије српске нау ч
не и култ урне инстит уције, а потом су разгледали Пантеон
Матице српске.
12. априла 2011. године: управник Библиотеке Матице срп
ске Миро Вуксановић посетио је Библиотеку „Душан Радић”
у Врњачкој Бањи, на позив директора Огњена Топаловића.

11. априла 2011. године: приређена је конференција за штам
пу поводом одржаног скупа о језику под називом Актуелно
стање лингвистичке науке и језичке културе у нас. Присутне
је у име Матице српске поздравио проф. др Душан Николић,
генерални секретар, а о раду и закључцима скупа говорили
су потпредседник Матице српске проф. др Славко Гордић
и проф. др Мато Пиж урица, секретар Одељења за књижев
ност и језик.

13. априла 2011. године: мр Тијана Палковљевић, управни
ца Галерије, Снежана Мишић, начелник Одељења за про
граме и презентацију, и Ненад Војновић, правник-стручни
сарадник, присуствовали су семинару „Фондови ЕУ – Европ
ске перспективе развоја култ уре и уметности у АП Војводи
ни“ који је одржан у великој сали Скупштине АП Војводине.
Семинар о техничким аспектима израде пројектне докумен
тације организовао је Фонд „Европски послови“ АП Војво
дине у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за културу
и јавно информисање.

11, 12, 13, 14. и 15. априла 2011. године: у Учионици Библи
отеке Матице српске одржан је Инструктивни семинар за
кандидате који полаж у стручни испит у библиотечкој де
латности у мају 2011.

13. април а 2011. год ине: потп редс едн ик Мат ице српс ке
проф. др Славко Гордић и генерални секретар проф. др Ду
шан Николић су присуствовали Скупштини Српског култур
ног центра Свети Сава у Суботици и свечаности поводом
двадесетогодишњице рада у оквиру Недеље Православља у

12. априла 2011. године: у организацији компаније Медија
инвент и Факултета техничких наука Универзитета у Новом
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Субот иц и. У име Мат ице српске прис утнима се обрат ио
проф. Гордић.

под називом Мајска скупштина 1848 Павла Симића – изме
ђу уметничког дела и патриотске иконе. О настанк у слике,
њеном концепт у, значењу и тумачењу, о њеној заним љивој
историји као и о томе на који начин је слика постала вла
сништво Галерије Матице српске говорила је Снежана Ми
шић, кустос Галерије.

13. априла 2011. године: у Галерији Матице српске је одр
жан састанак са Данијелом Штевин, в. д. директорицом На
родне библиотеке „Ђура Јакшић“ из Српске Црње, и Миланом
Мицићем, помоћником покрајинског секретара за култ ур
но наслеђе и јавне збирке, а поводом приређивања изложбе
дела Ђуре Јакшића из колекције Галерије Матице српске то
ком обележавања манифестације 50. дани Ђуре Јакшића –
Липарске вечери у Српској Црњи.

15. априла 2011. године: потпредседник Матице српске
проф. др Славко Гордић је прис уствовао свечаности пово
дом обележ ав ањ а 200. год иш њице пос тављењ а Дос ит еја
Обрадовића на место првог српског министра просвете, под
називом Доситеј – знање без граница у Народном позоришту
у Београд у.

13. априла 2011. године: Даниела Королија Црк вењаков,
помоћник управника Галерије Матице српске, учествовала
је на међународном симпозијуму Простори памћења који је
одржан на Филозофском факултету у Београду (12–14. април
2011). На симпозијум у који су организовали Филозофски
фак ултет у Београд у и Музеј примењене уметности у Бео
град у, Даниела Королија Црк вењаков се представила изла
гањем на тем у Мик росвет уметничког дела као простор
памћења.

17. априла 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић је у Беог рад у учествовао у рад у
Скупштине Удружења правника Србије. Том приликом
изабран је за члана Председништва Удружења.
17. до 20. априла 2011. године: Ненад Војновић, правник-стручни сарадник Галерије Матице српске, прис уствовао
је семинару „Обука за полагање испита службеника за јавне
набавке“ који је одржан на Палићу у организацији Инфор
мативно пословног центра.

14. априла 2011. године: Галерију Матице српске је посети
ла др Лавинија Девенпорт, супруга британског амбасадора
у Србији Мајк ла Девенпорта. Након пријема код управни
це Галерије мр Тијане Палковљевић, госпођу Девенпорт је
са историјатом Галерије и њеном сталном поставком упо
знала Снежана Мишић, начелник Одељења за програме и
презентацију.

18. априла 2011. год ине: одржана је седница Председни
штва Матице српске.
18. априла 2011. године: дописни члан САНУ и управник
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић председавао
је на седници Управног одбора Инстит ута за српски језик
САНУ.
18. април а 2011. год ине: управн ик Библио т еке Мат ице
српске Миро Вуксановић прис уствовао је на Калемегдан у,
испред спомен-обележја Ђури Даничићу, уручењу Награде
„Ђуро Даничић” коју додељује Заједница матичних библи
отека Србије, као члан жирија и први добитник награде.
Добитница награде је Стела Филипи Мат утиновић, дирек
торка Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у
Београд у. У ужем избору за наград у била је Гордана Ђилас,
руководилац Одељења за чување и коришћење публикација
Библиотеке Матице српске.
18. и 19. априла 2011. године: у ток у дводневног боравка у
Бањалуци у Републици Српској потпредседник Матице срп
ске проф. др Славко Гордић обратио се поздравном речју
Скупштини Друштва чланова и пријатеља Матице српске у
Реп ублици Српској, потом је говорио са дописним чланом
САНУ и главним уредником Издавачког центра Матице
српске Миром Вуксановићем на промоцији Едиције Десет
векова српске књижевности и прис уствовао промоцији ро
мана Ранка Рисојевића Господска улица чији је издавач Изда
вачки центар Матице српске.

15. априла 2011. године: Матиц у српску су посетили уче
ници приватне гимназије „Е-Гимназија“ из Новог Сада. У
пратњи својих професора ученици су се у разговору са Алек
сандром Јовановић, стручним сарадником Рукописног оде
љења, упознали са историјом Матице српске.
15. априла 2011. године: у Галерији Матице српске у окви
ру цик луса Галеријске приче приређена је Кустоска прича

19. априла 2011. године: генерални секретар проф. др Душан
Николић је примио директора Српског култ урног центра
Свети Сава из Суботице господина Милана Мародића. Том
приликом вођени су разговори о изради нове јубиларне ме
даље са ликом Саве Поповића Текелије, по модел у који је
1861. године сачинио Аксентије Мародић.
19. априла 2011. године: одржана је седница Уредништва
Зборника Матице српске за историју у Беог рад у, у Српској
академији нау ка и уметности.
20. априла 2011. године: управник Библиотеке Матице
српске Миро Вуксановић присуствовао је Скупштини Дру
штва чланова и пријатеља Матице српске у Бањал уци. Том
приликом је у згради АНУРС представљено прво коло Анто
лог ијске едиц ије Десет векова српске књижевности Изда

5

књизи говорио је Славко Гордић а са лау реатом је разговор
водио Зоран Хр. Радисављевић. Своје прозне и поетске при
логе објављују Милан Буњевац, Радивој Шајтинац, Слобо
дан Тишма, Верољуб Вукашиновић, Иво Мунћан, Милисав
Миленковић и Бранислав Живановић. Аутори „Огледа” су
Сергеј Хоруж и (превод Драг ом ир Давидовић) и Бојан Јо
вановић. У „Сведочанствима” су прилози Матије Бећкови
ћа, Мира Вукс ановића и Станише Тутњевића (о Едиц ији
Десет векова српске књижевности Издавачког цент ра Ма
тице српске), Рајка Пет рова Ног а и Мирослава Јос ића Ви
шњића (са представљања Летописа у оквиру Дана Матице
српске у Београду), In memoriam Моми Капору Бранка Сто
јановића и текст Мила Ломпара „О противљењу злу у срп
ској култ ури”. О новим књиг ама Горана Пет ровића, Гор
дане Ћирјан ић, Мила Ломпара, Слоб од ана Влад уш ић а,
Добрице Ћосића, Петра Милорадовића, Радмиле Гикић
Пет ровић, Тихом ира Пет ровића, Зорана Ђерића и Мих а
ила Милинковића пиш у Драгана Белеслијин, Славица Га
роња Радованац, Зорица Нес торовић, Љиљана Пеш икан
Љуш тановић, Анђелко Ануш ић, Алекс андар Б. Лаковић,
Марија Клеу т, Давид Кецман Дако, Лука Кецман и Перица
Шпехар, Радивој Стоканов представља књиг у Милана Са
вића Наши стари коју су приредили Миливој Ненин и Зо
рица Хаџић а Маја Белегишанин Зборник радова Поетика
Стевана Раичковића.

вачког центра Матице српске. Говорили су: главни и одго
ворни уредник Центра Миро Вуксановић, уредник проф.
др Славко Гордић и проф. др Бранко Летић.
20. априла 2011. године: управника Библиотеке Матице срп
ске Мира Вуксановића примила је в. д. управника Народне
и универзитетске библиотеке Реп ублике Српске Љиља Пе
тровић Зечић. Разговарало се о размени обавезног пример
ка и другим облицима сарадње.
20. априла 2011. године: у Бањал уци је представљен роман
Господска улица Ранка Рисојевића, објављен у Едицији Ма
тица Издавачког центра Матице српске. Говорили су главни
и одговорни уредник Миро Вуксановић и Ранко Павловић,
књижевник из Бањал уке.
20–22. априла 2011. године: одржан је IV међународни на
учни скуп Микологија, микотоксикологија и микозе. (Опшир
није у прилог у).

26. априла 2011. године: у Галерији Матице српске је одр
жан концерт италијанског мајстора класичне гитаре Санте
Турсије у организацији Музичке омладине Новог Сада и
Академије уметности Универзитета у Новом Сад у.

21. априла 2011. године: у Галерији Матице српске је свеча
но отворена изложба Поклон-збирка Ружице Бебе Павловић.
На отварању изложбе су говорили: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије, Ружица Беба Павловић, сликарка, ака
демик Видојко Јовић, проф. Александар Ђурић и академик
Чедомир Попов, председник Матице српске, који је изложбу
званично отворио. Изложба представља устаљен у пракс у
Галерије Матице српске да приређивањем изложби својих
дародаваца промовише не само поклоњена дела, већ и умет
нике и чин даровања као важан вид увећања музејских ко
лекција. Ружица Беба Павловић је још једна у низу савреме
них уметника која се одл учила да одабиром 29 пок лоњених
радова, 2010. године, остави сведочанство о свом стварала
штву. Изложено је четрдесет радова Ружице Бебе Павловић
који су настали у период у од 1969. до 2010. године. Аутор
текста у каталогу и кустос изложбе је Мирјана Брмбота, виши
кустос.

26. априла 2011. године: представљена је књига проф. др
Драгољуба Р. Живојиновића, У потрази за заштитником.
Студије о српско-америчким везама 1870–1920, коју је обја
вио „Албатрос плус”. Председник Матице српске академик
Чедомир Попов је поздравио прис утне и изрекао уводн у
бесед у. О књизи су говорили: Владислав Јовановић, доц. др
Милош Ковић, нау чни сарадник др Војислав Павловић и
аутор.

21. априла 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов, потпредседник Матице српске проф.
др Славко Гордић и генерални секретар Матице српске проф.
др Душан Николић су имали састанак у Зад ужбини Доси
теј Обрадовић поводом обележавања годишњице Доситеја
Обрадовића.
22. априла 2011. године: одржана је седница Уредништва
Зборника за филологију и славистику.

27. априла 2011. године: дописни члан САНУ и управник
Библиотеке Мат ице српске Миро Вукс ановић прис ус тво
вао је седниц и Изврш ног одбора Огранка САН У у Новом
Сад у где је било реч и о сарадњи са Библиотеком Мат ице
српске.

23. априла 2011. године: изашла је априлска свеска Лето
писа Матице српске у којој повлашћено место има Слобо
дан Ракитић, добитник „Змајеве награде” Матице српске
за 2010. годин у. Представљен је својим стиховима и речју
коју је изговорио приликом примања награде, о награђеној

27. априла 2011. године: Библиотека Матице српске је у јав
ном каталог у поставила пет у електронску изложбу посве
ћен у, поводом 200 година од рођења, Катарини Ивановић
(1811–1882), прв ој слик арк и у српс кој уметнос ти новијег
доба.
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27. априла 2011. године: Миро Вуксановић, главни и одго
ворни уредник Антологијске едиције Десет векова српске
књижевности Издавачког центра Матице српске, уз сагла
сност Уређивачког одбора, дао је саопштење за јавност по
водом реа кција министарстава за култ уру Хрватске и Црне
Горе због сврставања писаца Дубровника и Боке Которске
у Антологијску едицију.

туру и јавно информисање, мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, и мр Драгојла Живанов, му
зејски саветник.

29. април а 2011. год ине: У Српс ком црк веном муз еј у у
Сентандреји, Мађарска, свечано је отворена изложба Ко
пије зидног сликарства манастира Бођана из колекције Га
лерије Матице српске. На отварању изложбе су говорили:
Његово преосвештенство епископ будимски господин Лу
кијан, Фер енц Диц (Ferenc Dic), градоначелн ик Сент ан
дреје, њ. е. Дејан Шаховић, амбас адор Реп ублике Србије
у Мађарској, мр Тијана Палковљевић, управница Галерије
Матице српске, Милорад Ђурић, покрајински секретар за
култ уру и јавно информисање, Снежана Стоjановић Плав
шић, државна сек ретарка минис тарс тва култ уре, инфор
мис ања и информац ионог друш тва Реп ублике Србије и
Пред раг Новиков, директор Фонда „Европски послови“
АП Војводине који је изложбу званично отворио уз прис у
ство бројних званица. Изложбу је приредила Галерија Ма
тице српс ке у сарадњи са Муз ејом Српс ке прав ос лавне
епарх ије будимске у Сентандреји поводом отварања новог
музејског простора у згради некадашње Препарандије у
Сентандреји. Изложено је 39 одабраних копија зидних сли
ка из манастира Бођана, које су део Збирке копија зидног
сликарства XVIII века Галерије Матице српске. Покрови
тељи изложбе су Министарство култ уре, информисања и
информационог друштва Реп ублике Србије и Покрајински
сек рет аријат за култ ур у АП Војв од ине. Реа л из ац иј у из
ложбе је помогла Самоу п рав а Срба у Мађ арс кој. Кус тос
изложбе је мр Драгојла Живанов која је извршила одабир
експонат а и која је аутор текс та флајера и лег енд и. Изло
жба је отворена у згради некадашње Препарандије у Сент
анд реји. Члан Управног одбора Мат ице српске гос под ин
Борис Бек ић предс тављао је Мат иц у српску на отварању
изложбе.

27. април а 2011. год ине: у оквир у Музичк их вечери Ма
тице српске приређен је концерт пијанисткиње Веронике
Тиа л-Шовел (Veronique Thual-Chauvel) из Франц уске. Про
грам су чинила дела композитора Жан-Филип Рамоа (Jean-Philippe Rameau), Лудвига ван Бетовена (Ludwig van Beet
hoven), Франца Шуберта (Franz Schubert) и Едоарда Лалоа
(Edouard Lalo).
28. априла 2011. године: председник Матице српске ака
демик Чедомир Попов и чланови Председништва потпред
седници проф. др Славко Гордић, проф. др Слободан Ћур
чић и генерални секретар Матице српске проф. др Душан
Николић одржали су састанак са секретарима, главним уред
ницима и стручним сарадницима свих нау чних одељења
Матице српске како би се договорила унутрашња расподела
средстава добијених од Министарства за нау к у и просвет у
Србије ради реа лизације планиране нау чноистраживачке
делатности у 2011. години.
28. априла 2011. године: одржана је седница Председни
штва Матице српске.

29. април а 2011. год ине: у оквир у прат ећег прог рама из
ложбе Пок лон-збирк а Руж иц е Бебе Павловић одрж ано је
стручно тумачење изложбе. О изложби, пок лон-збирц и и
о сликарки говорила је ауторка текста у каталог у изложбе
Мирјана Брмбота, виши кустос.
Током априла месеца Даниела Королија Црк вењаков, по
моћник управника Галерије Матице српске, учествовала је на
радионици из конзервације слика на платн у у Централном
инстит ут у за конзервацију у Беог рад у. Курс је организован
у сарадњи са Централним инстит утом за рестау рацију из
Рима и у њем у учествују најбољи експерти овог инстит ута
и других инстит уција у Италији које се баве заштитом кул
турног наслеђа.

28. априла 2011. године: Поводом отварања изложбе Копије
зидног сликарства манастира Бођана из колекције Галерије
Матице српске у Српском црк веном музеју у Сентандреји
(Мађарска) приређена је у Влади АП Војводине конферен
ција за новинаре. О сарадњи две инстит уције и о изложби
говорили су: Милорад Ђурић, покрајински секретар за кул
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ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУ ЧНИ СКУП
МИКОЛОГ ИЈА, МИКОТОКСИКОЛОГ ИЈА
И МИКОЗЕ
Четврти међународни нау чни скуп Микол огија,
микотоксикологија и микозе одржан је у задужбин
ском здању Марије Трандафил од 20. до 22. апри
ла у организацији Одељења за природне науке
Матице српске. Актуелна и веома значајна мулти
дисциплинарна тема Скупа окупила је велики
број нау чника из Италије, Русије, Ирана, Мађар
ске, Енглеске, Словеније, Хрватске, Македоније и
Србије, који су саопштили резултате најновијих
истраживања. Пријављено је преко 70 саопште
ња, позитивно су рецензирана 64, а у Зборник у
Матиц е српс ке за прир одн е нау к е (свеска 120)
објављено је 38 саопштења пре почетка Скупа.
На самом Скупу представљено је 61 саопштење.
Такође, учесницима Скупа је представљена на
учна монографија Фитопатологија – Бол ести ра
тарских и пов ртарских биљака (аутори: Ференц
Балаж, Јелица Балаж, Малиша Тошић, Вера Стој
шин, Ференц Баги). За време одржавања Скупа у
паузама, емитован је кратк и филм о Матици
српској и њеним институцијама, а за учеснике је
одржано и получасовно предавање на енглеском
језику о историји, културној баштини и значају
Матице српске (Драган Тубић). Научни скуп Ми
кол огија, микотоксикологија и микозе финансиј
ски су подржали Министарство за науку и техно
лошки развој Реп ублике Србије, Покрајински
секретаријат за науку и технолошки развој и спон
зори који су и овога пута препознали значај про
блематике самога Скупа и улог у саме Матице
српске. За учеснике Скупа организован је пано
рамски обилазак Новог Сада уз стручну подршку
Департмана за хотелијерство и туризам Природ
но математичког факултета Универзитета у Но
вом Саду и свечана вечера у ресторану „Аласка
барка“ на Рибарском острву. Координација је
била поверена проф. др Марији Шкрињар, стал
ном члан у сарадник у Матице српске и члан у
Одбора одељења Матице српске за природне
науке, и Мирјани Зрнић, стручном сараднику
истог одељења.
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