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Француске, Мађарске и Војводине

Округли сто о вишетомном речнику српског језика

Свечаност у Амбасади Србије у Будимпешти поводом
јубилеја Саве Поповића Текелије

Изложба „Страни портрети XVIII и XIX века у колекцији
Галерије Матице српске“

Галерија Матице српске у Ноћи музеја

проф. др Душан Николић и управница послова Матице
српске Јелена Веселинов имали су састанак са директо
ром фирме Електровојводина господином др Тихоми
ром Симићем у вези са донацијом за Матиц у српску.

3. до 8. маја 2011. године: Даниела Королија Црквења
ков, помоћник управника Галерије Матице српске, мр
Данило Вуксановић, шеф Сектора заштите и Дарко Де
спотовић, конзерватор Галерије, боравили су у оквиру
пројекта MUSA у Палерм у (Сицилија). У завршном дел у
пројекта, на скуп у који се бавио микрок лиматским
условима у музејима, Даниела Королија Црквењаков је
представила Галерију Матице српске и њене активности
у домен у конзервације и рестау рације. Том приликом
договорена је даља међународна сарадња.
4. маја 2011. године: на позив амбасадора Реп ублике
Пољске господина Анджеја Јасионовског (Andrzej Jasio
novski) потпредседник Матице српске академик Дими
трије Стефановић је присуствовао свечаности приређеној
у Амбасади Пољске.
4. маја 2011. године: Матицу српску су посетили студен
ти из Пољске. Госте је примио проф. др Драган Станић,
главни уредник Летописа Матице српске и Српске енци
клопедије.

10. маја 2011. године: у Свечаној сали Матице српске
представљена је књига проф. др Зорана Видојевића Де
мократија на заласку, у издању Службеног гласника и
Инстит ута друштвених нау ка из Београда. О књизи су
говорили проф. др Бранко Баљ, проф. др Борислав Ђу
ровић, проф. др Јован Комшић, проф. др Милош Марја
новић и аутор. Госте је поздравио председник Матице
српске академик Чедомир Попов.

6. маја 2011. године: на основу одлуке Уредништва, глав
ни уредник Издавачког центра Матице српске Миро Вук
сановић упутио је позиве приређивачима за десет књи
га трећег кола Антологијске едиције Десет векова српске
књижевности.
7. маја 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов и генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић прис уствовали су панел ди
скусији о историји српске дипломатије у Министарству
спољних послова Србије. Скуп је отворио министар спољ
них послова Србије Вук Јеремић а уводним предавањем
обратио се прис утнима академик Чедомир Попов гово
рећи о југословенској идеји, подсећајући да период на
кон „Нишке дек ларације“, по мишљењу многих истори
чара, представља најбитнији прелом у историји српске
спољне политике.

10. маја 2011. године: у Галерији Матице српске је одр
жан хуманитарни коктел Ротари клуба Нови Сад Дунав
за „Кантат Нови Сад“. Том приликом директор фестива
ла господин Петар Бурсаћ је представио пројекат „Кан
тат Нови Сад“, као и композитора кантате „Нови Сад“
господина Станка Шепића. Читав догађај је био употп у
њен пригодним музичким програмом хорског „Ново
садског нонета“.
11. маја 2011. године: потпредседник Матице српске проф.
др Слободан Ћурчић је прис уствовао промоцији моно
графије Soybеаn у издању Института за ратарство и повр
тарство Нови Сад и фирме Сојапротеин из Бечеја, која
је одржана у просторијама Матице српске.

7. маја 2011. године: у Галерији Матице српске је одржа
на последња у низу креативних радионица суботом у
оквиру едукативног програма за дец у „Чаробно живо
тињско царство“. Радионица под називом Чувајмо плане
ту била је посвећена бризи о животињама и заштити жи
вотне средине. Радиониц у је водила Александра Стефа
нов, кустос Галерије, заједно са сарадницама са Одсека
за педагогију Филозофског фак ултета у Новом Сад у.

11. маја 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић је на позив амбасадора Израела
господина Арт ура Кола (Artur Kol) прис уствовао свеча
ности поводом Дана независности Израела приређеној
у хотел у Хајат у Београд у.

9, 10, 11, 12. и 13. маја 2011. године: Новка Шокица Шу
ваковић, заменик управника Библиотеке Матице српске
и руководилац Одељења за матичне послове и Реферални
центар, и Радивој Додеровић, руководилац Одељења за
набавк у и размен у публикација, на позив и у организа
цији Гете инстит ута, заједно са још осам библиотекара
из Србије, посетили су десет библиотека у Берлин у, Дре
зден у и Лајпциг у.

11. маја 2011. године: у Српској академији наука и уметно
сти је одржан Комеморативни скуп академик у Милки
Ивић. Испред Матице српске комеморацији су прис у
ствовали проф. др Мато Пиж урица, доц. др Слободан
Павловић, проф. др Ивана Антонић и Јулкица Ђукић.
11. маја 2011. године: потпредседник Матице српске проф.
др Славко Гордић је прис уствовао концерт у у Старом
двору у организацији „Зад ужбине Доситеј Обрадовић“.

9. маја 2011. године: одржана је седница Председништва
Матице српске.

12. маја 2011. године: у заједничком врт у Галерије Ма
тице српске и Спомен-збирке Павла Бељанског одржана
је конференција за новинаре поводом заједничког отва
рања изложби Страни портретисти XVIII и XIX века у
колекцији Галерије Матице српске и Злато. Рада Селако
вић у Спомен-збирци Павла Бељанског, као и манифе
стација Ноћ музеја 2011 и Недеља музеја. О изложбама и

9. маја 2011. године: у Галерији Матице српске је пред
стављен мултимедијални пројекат „Смрт и девојка“ Фран
ца Шуберта, који су извели студенти Академије уметности
са сва три департмана: ликовног, музичког и драмског.
10. маја 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов, генерални секретар Матице српске
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предстојећим програмима су говориле др Јасна Јованов,
управница Спомен-збирке Павла Бељанског и мр Тија
на Палковљевић, управница Галерије Матице српске.
12. маја 2011. године: дописни члан САНУ и управник
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић говорио је
на комеморацији академик у Милки Ивић у САНУ.
13. маја 2011. године: одржана је седница Скупштине
Издавачког центра Матице српске.

уметности у Београд у и Предраг Марковић, министар
култ уре, информисања и информационог друштва Ре
публике Србије који је изложбе званично отворио. За
музички део програма побрин уо се оркестар „Алексан
дар Дујин Оркестра“.
Пре отварања изложбе, у свечаном салону Галерије, Пре
драг Марковић министар култ уре, информисања и ин
формационог друштва Републике Србије и мр Тијана Пал
ковљевић су потписали уговоре о финансирању проје
ката Галерије Матице српске у 2011. години.
13. маја 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов и главни уредник Летописа Матице
српске и Српске енцик лопедије проф. др Драган Станић
су у Бијељини на Слобомир П Универзитет у учествова
ли у представљању прве књиге првог тома Српске енци
клопедије.

Отварању изложбе су присуствовали потпредседник Ма
тице српске проф. др Славко Гордић, генерални секретар
Матице српске проф. др Душан Николић и управница
послова Матице српске Јелена Веселинов.
14. маја 2011. године: потпредседник Матице српске проф.
др Слободан Ћурчић, генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић и управница послова Матице
српске Јелена Веселинов присуствовали су свечаном отва
рању 78. Пољопривредног сајма у Новом Сад у.

13. маја 2011. године: Матиц у српску су посетили гене
рални директор Електровојводине др Тихомир Симић,
заменик генералног директора др Петар Загорчић, ди
ректор Дирекције за корпоративне послове Синиша Пу
шкар и координатор кабинета генералног директора
Маријана Цупаћ са делегацијом стручњака из области
енергетике из Франц уске и Мађарске. Госте су примили
потпредседник Матице српске проф. др Слободан Ћур
чић, генерални секретар Матице српске проф. др Душан
Николић, управник послова Матице српске Јелена Весе
линов и стручни сарадник за протокол и односе са јав
ношћу Матице српске Добрила Мартинов. Госте је са исто
ријатом и актуелном организацијом институције упознао
генерални секретар проф. др Душан Николић. Гостима
су уручени примерци књиге Serbia – the Cultural Bridge
between East and West.

14. маја 2011. године: генерални секретар Матице срп
ске проф. др Душан Николић је на позив градоначеника
Новог Сада, господина Игора Павличића, прис уствовао
концерт у „Lisabon Story“ који је поводом свечаног отва
рања 78. Пољопривредног сајма у Новом Сад у органи
зовао Град Нови Сад у сарадњи са Министарством пољо
привреде Порт угала.
14. маја 2011. године: Галерија Матице српске се укљу
чила у националн у манифестацију Ноћ музеја 2011. У
оквиру изложбе Страни портретисти XVIII и XIX века
у колекцији Галерије Матице српске одвијао се највећи
део активности: Поглед испод површине – заштита умет
ничког дела, чиме је приказан процес чишћења слике и
фазе конзерваторског поступка; Огледалце моје, најлепши
на двору ко је? – у забавној атмосфери и уз пријатн у му
зику посетиоци су били у прилици да се уз помоћ разли
читих реквизита, костима и заним љивих игара (Борба
дворова – шаховска игра), плес а – јавни час валцера и
танга (плесни центар Allegro из Новог Сада) активно
учествују и добро се забаве. У оквиру Ноћи музеја Гале
рија је у врту кроз креативне радионице и изложбу дечјих
радова презентовала резултате едукативног програм за
дец у Чаробно животињско царство. У сарадњи са орга
низацијом Пер.Арт одржан је хепенинг Нешто лепо у
теби који окупља младе са интелект уа лном ометеношћу
и уметнике из облас ти плесне, позоришне и визуелне

13. маја 2011. године: у Салону Матице српске додељена
је Бранкова награда за школску 2009/10. годин у. (Оп
ширније у прилог у)
13. маја 2011. године: у врт у Галерије Матице српске и
Спомен-збирке Павла Бељанског одржано је заједничко
отварање изложби Страни портретисти XVIII и XIX
века у колекцији Галерије Матице српске, ауторке др Бран
ке Кулић и Злато. Рада Селаковић у Спомен-збирци Павла
Бељанског, ауторке Ирине Томић. На отварању изложби
су говорили: мр Тијана Палковљевић, управница Галери
је Матице српске, Његова екселенција др Клеменс Која,
амбасадор Реп ублике Аустрије у Србији, Милета Прода
новић, сликар, писац и професор Фак ултета ликовних
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језик и књижевност Филозофског фак ултета у Новом
Саду.

уметности. Галерију је у ток у Ноћи музеја посетила Ду
шица Живковић, помоћник министра за заштиту култур
не баштине Републике Србије у пратњи Оливере Марко
вић и Милоша Гајића, саветника Министарства. Забеле
жено је око 7.500 посетилаца.

17. маја 2011. године: са Покрајинским секретаријатом за
култ уру потписан је уговор о финансирању другог кола
Антологијске едиције Десет векова српске књижевности
Издавачког центра Матице српске.

15–16. маја 2011. године: у организацији Регионалног
центра за професионални развој запослених у образова
њу проф. др Мато Пиж урица, секретар Одељења за књи
жевност и језик, промовисао је у Чачк у (15. маја) Право
пис српскога језика, а у Ниш у (16. маја) на Филозофском
фак ултет у.
16. маја 2011. године: редакција Годишњака Библиотеке
Матице српске зак ључила је број за 2010. годин у.
16. маја 2011. године: одржан је радни састанак чланова
Председништва, секретара нау чних одељења Матице срп
ске, руководилаца пројеката и стручних сарадника Ма
тице српске на ком су вођени разговори о финансирању
нау чног рада и публикација Матице српске.
16. маја 2011. године: одржана је седница Председништва
Матице српске.

17. маја 2011. године: одржана је промоција књиге доц.
др Александра Растовића Велика Британија и македон
ско питање 1903–1908. О књизи су говорили проф. др
Михајло Војводић, проф. др Драгољуб Живојиновић, др
Славенко Терзић и аутор.

16. маја 2011. године: Александра Стефанов, кустос Га
лерије Матице српске одржала је стручно тумачење стал
не поставке и изложбе Страни портретисти XVIII и
XIX века у колекцији Галерије Матице српске студијској
групи талентованих ученика и њихових професора из
Словеније који су боравили у Новом Саду као гости Гим
назије „Јован Јовановић Змај” и Покрајинског секрета
ријата за спорт и омладин у.

18. маја 2011. године: састанк у директора установа кул
туре које се финансирају из буџета Реп ублике Србије са
министром култ уре Предрагом Марковићем прис уство
вао је управник Библиотеке Матице српске Миро Вукса
новић.

16. до 21. маја 2011. године: Галерија Матице српске се и
ове године активно укључила у манифестацију Недеља
музеја у Србији. Према препоруци Међународног савета
за музеје мото овогодишњег Међународног дана музеја
и Недеље музеја је Музеји и сећање. Обележавање Недеље
музеја у Галерији је почело 16. маја презентацијом ис
траживања Завода за проу чавање култ урног развитка
из Београда. 17. маја је, поводом обележавања два века
од рођења сликарке Катарине Ивановић (1811–1882) ор
ганизована пројекција док ументарног филма „Катарина
Ивановић – прва српска сликарка“ (2008). Уводн у прич у
о живот у и стваралаштву прве српске сликарке одржа
ла је Мирјана Брмбота, виши кустос. 18. маја је одржана
промоција Водича сталне поставке 18. века и Водича
сталне поставке 20. века Галерије Матице српске, који
су објављени на српском, енглеском и немачком језик у.
О вод ичима су говорили доц. др Симона Чупић и др
Ненад Радић са Филозофског фак ултета у Београд у и
мр Тијана Палковљевић, управница Галерије. 19. маја је
Александра Стефанов, кустос одржала стручно тумаче
ње сталне поставке Галерије Матице српске, а 20. маја је
о концепт у изложбе Страни портретисти XVIII и XIX
века у колекцији Галерије Матице српске, о портретисти
ма и портретисаним личностима говорила др Бранка
Кулић, ауторка изложбе. Недеља музеја је завршена 21.
маја креативном радионицом за дец у под називом Сли
ке нам причају коју је водила Снежана Мишић, кустос
Галерије.

18. маја 2011. године: одржан је округли сто о Вишетом
ном речнику. (Опширније у прилог у)
18. маја 2011. године: одржана је седница Одбора Руко
писног одељења.
18. маја 2011. године: у оквиру Музичких вечери Мати
це српске одржан је концерт у Матици српској. Илеана
Милић, сопран и Вера Миланковић, композитор и пија
ниста извеле су програм по композицијама Вере Милан
ковић и Едварда Грига (Edvard Hagerup Grieg).
19. маја 2011. године: одржана је седница Уредништва
Лексикона писаца.
19. маја 2011. године: У Амбасади Републике Србије одр
жана је свечаност поводом 250 годишњице рођења Саве
Поповића Текелије. (Опширније у прилог у)
19. маја 2011. године: потпредседник Матице српске
проф. др Слободан Ћурчић представљао је Матиц у срп
ску на промоцији Агробанке организованој у оквиру 78.
Пољопривредног сајма.
19–20. маја 2011. године: у организацији Српске акаде
мије нау ка и уметности приређен је семинар „Промоци
ја нау чних и уметничких пројеката“ на којем су испред
Матице српске присуствовале Добрила Мартинов, струч
ни сарадник за протокол и односе са јавношћу и Алексан
дра Јовановић, стручни сарадник Рукописног одељења.
Семинар је иницирао и организовао мр Дејан Маслико
вић, саветник за протоколарне и организационе послове и
сарадњу са медијима Српске академија наука и уметности

17. маја 2011. године: у пратњи лектора из Аустрије Дит
мара Унтеркофлера (Dietmar Unterkof ler) Библиотеку Ма
тице српске посетили су студенти са Катедре за немачки
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20. маја 2011. године: Даниела Королија Црквењаков, по
моћник управника Галерије Матице српске, мр Данило
Вуксановић, шеф Сектора заштите и Дарко Деспотовић,
конзерватор Галерије, прис уствовали су у Централном
институту за конзервацију у Београду предавању итали
јанске компаније Virtualgeo о употреби нових техноло
гија на пољу заштите култ урне баштине.

са намером да се личности које раде послове у области
медијског представљања инстит уција нау ке, култ уре и
уметности едукују како да теме из науке учине атрактив
ним за представнике медија, као и за ширу јавност.

21. маја 2011. године: Галерију Матице српске су посети
ле колеге из Друштва повјесничара умјетности Хрватске.
Са Галеријом и њеном сталном поставком госте је упо
знала Снежана Мишић, кустос Галерије.
21. маја 2011. године: Галерију Матице српске је посетила
делегација Међународног монетарног фонда (ММФ) на
челу са шефом Мисије г. Албертом Јегером. У пратњи де
легације били су и функционери Народне банке Србије
и Министарства финансија Реп ублике Србије. Госте је
дочекала мр Тијана Палковљевић, управница Галерије,
а потом им је кустос Александра Стефанов представила
сталн у поставк у Галерије и изложбу Страни портрети
сти XVIII и XIX века у колекцији Галерије Матице српске,
ауторке др Бранке Кулић.

20. маја 2011. године: гости из Норича, почасни грађани
Новог Сада, посетили су Библиотек у Матице српске.

22. маја 2011. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије, и Даниела Королија Црквењаков, помоћ
ник управника прис уствовале су свечаној лит ургији по
водом обележавања 250. годишњице Саборног храма у
Сремским Карловцима.

20. маја 2011. године: одржана је седница Одбора Оде
љења за књижевност и језик.
20. маја 2011. године: на позив Његовог преосвештенства
епископа сремског Василија председник Матице српске
академик Чедомир Попов, генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић, мр Тијана Палковље
вић, управница Галерије Матице српске и Даниела Коро
лија Црквењаков, помоћник управника, прис уствовали
су свечаној литији и арх ијерејској лит ургији приређеној
у Сремским Карловцима. Уз прис уство патријарха срп
ског господина Иринеја и великог броја других црквених
великодостојника и личности из јавног живота Србије,
у Храму Светог Николаја, познатом и као Саборна црква,
обележена су два и по века од оснивања и 100 година од
обнове помен утог здања, на дан традиционалне просла
ве преноса моштију Светог оца Николаја.

23. маја 2011. године: одржана је седница Председни
штва Матице српске.
23. маја 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов примио је господина Никол у Стој
шића, члана Економског одбора Матице српске.
24. маја 2011. године: одржана је седница Одбора Оде
љења за сценске уметности и музик у.
24. маја 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 били су на састанку у Задужби
ни Доситеј Обрадовић поводом организовања нау чног
скупа у част јубилеја Доситеја Обрадовића у Београд у.

20. маја 2011. године: потпредседник Матице српске проф.
др Слободан Ћурчић прис уствовао је свечаности пово
дом Дана Природно-математичког фак ултета у Српском
народном позоришту.

24. маја 2011. год ине: одржан је сас танак Уређивачког
одбора Зборника Матице српске за историју.
24. до 26. маја 2011. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, присуствовала је све
чаном отварању и рад у међународне конференције „Ме
наџмент и маркетинг у музејима“ која је одржана у Музеју
Града Новог Сада. Конференцији на којој су представље
не Мрежа балканских музеја и невладине организације
Културна баштина без граница из Шведске и одржано
предавање еминентних стручњака из области маркетин
га и менаџмента у музеологији, прис уствовала је 26. маја
и Александра Стефанов, кустос Галерије.
25. маја 2011. године: Снежана Мишић, кустос Галерије
Матице српске, мр Данило Вуксановић, шеф Сектора за
штите и Дарко Деспотовић, конзерватор, били су у Срп
ској Црњи ради договора око изложбе Дела Ђуре Јакшића
из колекције Галерије Матице српске. У сарадњи са На
родном библиотеком „Ђура Јакшић“ из Српске Црње, Га
лерија припрема изложбу дела Ђуре Јакшића из своје ко

20. маја 2011. године: одржана је промоција књиге Фо
нологија српскога језика Драгољуба Петровића и Снежане
Гудурић. О књизи су говорили др Зорка Кашић, мр Вера
Борисенко, др Маја Марковић и аутори.
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Даниела Королија Црквењаков, помоћник управника Га
лерије Матице српске, мр Душица Грбић, руководилац
Одељења старе и ретке књиге Библиотеке Матице српске
и Зорана Ђорђевић, шеф конзервације у Музеју Војво
дине. Промоцији књиге су прис уствовали и протојереј-ставрофор Велизар Живановић, секретар Сремске епар
хије, протојереј-ставрофор Јован Петковић, ректор Бо
гословије и протосинђел Арсеније (Матић), професор
Богословије, сабрат манастира Крушедола.

лекције, у оквиру обележавања манифестације „50. дани
Ђуре Јакшића – Липарске вечери“.
25. маја 2011. године: у Дом у култ уре у Кладову пред
стављено је прво коло Антологијске едиције Десет векова
српске књижевности Издавачког центра Матице српске.
Говорио је главни и одговорни уредник Миро Вуксановић.
25. маја 2011. године: на предлог САНУ, Народна скуп
штина Реп ублике Србије изабрала је доп ис ног члана
САНУ Мира Вуксановића за члана Националног савета
за култ уру.

27. маја 2011. године: проф. др Љубомирка Крк љуш, се
кретар Одељења за друштвене науке, учествовала је у раду
седнице Националног савета за нау к у.

25. маја 2011. године: мр Тијана Палковљевић, управни
ца Галерије Матице српске, и Снежана Мишић, кустос,
прис уствовале су у Београд у отварању изложбе Млади
2011. Ниш Арт Фондације.
26. маја 2011. године: одржана је седница Одбора Оде
љења за ликовне уметности.
26. маја 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић имао је састанак са господи
ном Миланом Мицићем, помоћником секретара за култу
ру у Влади АП Војводине. Том приликом разговарано је
о објављивању другог издања књиге Текелије Алексан
дра Форишковића и другог издања Дневника Саве Теке
лије, као и о изради медаље поводом 250. годишњице
рођења Саве Текелије, која ће се сваке године додељива
ти највећем добротвору Матице српске, а сваке друге го
дине аутору најбоље студије у области права.

27. маја 2011. године: Библиотек у Матице српске посе
тила је в. д. управника Народне и универзитетске библи
отеке Реп ублике Српске Љиљана Петровић Зечић. Том
приликом разговарало се о размени обавезног примерка
и другим облицима сарадње.

26. маја 2011. године: Библиотека Матице српске је у
јавном каталог у поставила шесту електронску изложбу
посвећену, поводом 200 година од рођења, Францу Листу
(1811–1886).

27. маја 2011. године: одржана је седница Уређивачког и
Редакционог одбора Српског биографског речника.

27. маја 2011. године: завршено је штампање пет књига
другог кола Антологијске едиције Десет векова српске
књижевности Издавачког центра Матице српске: Лаза
Костић приређивача Љубомира Симовића, Јован Скер
лић Предрага Палавестре, Захарија Орфелин Боривоја
Чалића, Петар Кочић Светозара Кољевића и Стеван Сре
мац Горана Максимовића.

27. маја 2011. године: одржана је седница Уредништва
Зборника Матице српске за књижевност и језик.
27. маја 2011. године: У оквиру пратећег програма изло
жбе Страни портретисти XVIII и XIX века у колекцији
Галерије Матице српске одржано је стручно тумачење
изложбе. О изложби, њеном концепт у, о портретистима
и портретисаним личностима говорила је Александра
Стефанов, кустос изложбе.
27. и 28. маја 2011. године: у Народној библиотеци „Сре
тен Марић” у Косјерићу одржани су Дани Сретена Ма
рића у организацији Скупштине општине Косјерић, Би
блиотеке Матице српске и Јавног предузећа „Службени
гласник”. Награда „Сретен Марић” уручена је Кољи Миће
вићу. Том приликом представљен је осми број Раскршћа,
књижевно-филозофског годишњака Сретена Марића.
28. маја 2011. године: генерални секретар проф. др Ду
шан Николић је посетио Патријаршијски двор (летњу ре
зиденцију патријарха Српске православне цркве) у Даљу,
где га је примио протојереј-ставрофор Ратомир Петро
вић, секретар Његовог преосвештенства господина Лу
кијана, епископа осечко-пољског и барањског. Том при
ликом, вођени су разговори о опремању Двора и обнови
дворске библиотеке, за коју је професор Николић, у име
Матице српске донео 110 књига.

27. маја 2011. године: у Галерији Матице српске је одр
жана промоција књиге Обнова Ризнице манастира Кру
шедола. О досадашњим резултатима пројекта и о самој
публикацији су говорили: проф. др Мирослав Тимоти
јевић, Филозофски факултет у Београду, др Бранка Кулић,
уредник публикације, Зоран Вапа, директор Покрајин
ског завода за заштит у споменика култ уре Војводине,

28. маја 2011. године: генерални секретар проф. др Ду
шан Николић је у Даљу, у родној кући Мил утина Ми
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31. маја 2011. године: завршено је потписивање уговора
приређивача за десет књига трећег кола Антологијске еди
ције Десет векова српске књижевности Издавачког цен
тра Мат ице српс ке: Вук ов рјечник Мира Вукс ановића,
Растко Петровић Бојане Стојановић Пантовић, Милош
Црњански (трећа књига) Горане Раичевић, Јован Јовано
вић Змај Тање Поповић, Богдан Поповић Предрага Пала
вестре, Лирске народне песме Љиљане Пешикан Љушта
новић, Драгиша Васић Марка Недића, Бранко Радичевић
Татјане Јовићевић, Стефан Првовенчани, Доментијан,
Теодосије Љиљане Јухас Гергиевске и Иво Андрић (трећа
књига) Славка Гордића.
31. маја 2011. године: одржана је седница Одбора Оде
љења за друштвене нау ке.
31. маја 2011. године: изашла је мајска свеска Летописа
Матице српске у којој истакнуто место има Веселин Мар
ковић, добитник књижевне награде „Матијевић“, пред
стављен својим текстом, записом Ивана Негришорца о ње
говом стваралаштву, приказом Марковићевог романа
(Драгана Белеслијин) и разговором који је са лау реатом
водила Радмила Гикић Петровић. Летопис се опрашта
од свог дугогодишњег уредника Бошка Ивкова речима
Ивана Негришорца са комеморације одржане у Матици
српској и од свог сарадника Новице Тадића записима из
његове заоставштине и некролошким текстовима Јова
на Делића и Драгана Хамовића. Летопис доноси прозне
и поетске прилоге Миодрага Матицког, Милана Ђорђе
вића, Бранка Брђанина Бајовића, Бахита Кенжејева (пре
вод Владимира Јагличића), Милосава Ђалића, Милана
Радуловића и Момчила Антића. У „Огледима“ је текст Не
нада Николића Српскохрватска интернационала, аутори
„Сведочанстава“ су Петар Милосављевић, Петар Пијано
вић и Милета Аћимовић Ивков, о новим књигама Ранка
Рисојевића, Милована Марчетића, Јелке Ређеп, Благоја
Савића, Владиславе Војновић, Жозеа Самарага, Хаџи Зо
рана Лазина и Пере Зупца пишу Миро Вуксановић, Алек
сандар Б. Лаковић, Светлана Томин, Љубомир Ћорилић,
Игор Јавор, Бранислава Васић Ракочевић и Љубица По
повић Бјелица, а Јована Давидовић представља зборник
радова о Душан у Радовићу.

ланковића, присуствовао Међународном нау чном скупу
Миланковић, календар, време... Том приликом, разгова
рао је са руков од иоцем Култ урног и нау чног цент ра
„Мил утин Миланковић“ проф. др Ђорђем Нешићем и
учесницима скупа о развојним перспективама Центра и
могућности коришћења средстава Европске уније за пре
кограничну сарадњу (IPA). У име Матице српске, проф. др
Николић је уручио десетак књига за библиотеку Центра.
29. до 31. маја 2011. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, боравила је у Праг у
(Чешка) на позив академског сликара Предрага Ђаковића,
који је изразио жељу да Галерији Матице српске поклони
своје радове.
30. маја 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић је у палати Србија у Београд у
прис уствовао седници Националног савета за високо
образовање.
30. маја 2011. године: одржана је седница Председништва
Матице српске.
30. маја 2011. године: мр Данило Вуксановић је одржао
у „Руском цент ру“ у Гимназији „Јован Јовановић Змај“
у Новом Сад у предавање о писму, ћирилици, Захарији
Орфелину и његовом калиграфском делу, као и графика
ма које су изложене у сталној поставци 18. века Галерије
Матице српске.

Током маја месеца Даниела Королија Црквењаков, по
моћник управника Галерије Матице српске, учествова
ла је на специјалистичком курс у Конзервација модерних
и савремених слика у Централном институту за конзерва
цију у Београду. Предавачи су били еминентни стручња
ци Високог инстит ута за конзервацију из Рима, а у прак
тичном дел у курс а рес тау риране су три слике Пет ра
Лубарде.

31. маја 2011. године, у организацији Бихаћко-петро
вачке епархије одржана је промоција Шематизма Бихаћ
ко-петровачке епархије за 2010. годин у. Уважене госте
предвођене епископом Хризос томом дочекао је пред
седник Матице српске академик Чедомир Попов са чла
новима Председништва и сарадницима. На самој про
моцији прис утне је поздравио и о Шематизму говорио
потпредседник Матице српске проф. др Славко Гордић.
Књиг у су предс тавил и епис коп Бих аћко-пет ров ачке
епарх ије Хризостом, писац и новинар Драган Дамјано
вић, ком униколог Андреј Протић и библиотекар Патри
јаршијске библиотеке мр Радoван Пилиповић. У уметнич
ком дел у програма учествовали су Византијско-српски
хор „Мојсије Петровић” и Певачка група „Трепетљика”.

ДОБРОЧИНСТВА:
5. маја 2011. године: господин Љубомир Кустудић из Но
вог Сада је поклонио дактило столицу за потребе службе
ника Матице српске.
10. маја 2011. године: проф. др Слободан Чупић из Новог
Сада је Матици српској поклонио стилски сто и столицу
које ће користити дежурни службеник у централном холу
зад ужбинског здања Марије Трандафил.

31. маја 2011. године: у Библиотеци Матице српске одр
жан је сас танак Радног председништва и Организаци
оног одбора Заједнице матичних библиотека Србије за
Библионет 2011 у Јагодини.

18. маја 2011. године: Мирјана Исаков из Новог Сада је
без накнаде редизајнирала заглавље Гласника Матице
српске и урадила припрем у за штамп у.
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УРУ ЧЕНЕ
БРАН КОВЕ НА ГРА ДЕ
У Свечаном салону Матице српске 13. маја додељене су Бранкове награде за школску 2009/10.
годину. Представљањем Жирија Бранкове награде и уводном речју о овој традиционалној
награ ди Матице српске госте је поздравио
потпредседник Матице српске проф. др Славко Гордић. Жири у саставу: др Драгана Вукићевић, др Радослав Ераковић, др Војислав
Јелић, др Љи љана Пешикан Љу штановић
(председник) и др Горана Раичевић прегледао
је 22 приспела рада, које су доставиле одговарајуће катедре факултета из Београда, Подгорице, Ниша, Никшића и Новог Сада. Жири је
једногласно одлучио да додели: прву награду
– Милошу Живковићу, студенту Филолошког
факултета Универзитета у Београду, Катедра
за српску књижевност и језик, за рад Свет Физиолога; две друге награде – Ведрани Марлог,
студенткињи Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за класичне науке,
за рад Грчка фиктивна епистолографија у доба
Друге софистике и Кристијану Олаху, студенту
Филолошког факултета Универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност и језик, за
рад (Постмодерна) духовност у „Ха зарском
речнику” Ми ло рада Павића и три треће награде – Тамари Јовановић, студенткињи Филозофског факултета Универзитета у Новом Са ду,
Катедра за српску књижевност, за рад Илија
Чво ровић и други..., Мини Ђурић, студенткињи
Фи лолошког факултета Универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност и језик,
за рад „Ва рухо во откро ве ње” у срп ским преписима. Преглед досадашњих истраживања, упоредно читање одабраних пре писа и Андреи Беати Бицок, студенткињи Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Катедра за
српску књижевност, за рад Споме ник Растку
Петровићу.
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ОКРУ ГЛИ СТО О ИЗРАДИ ВИШЕТОМНОГ
РЕЧ НИ КА СРПСКОГА ЈЕЗИ КА
У Матици српској је 18. маја одржан округли
сто о концепцијским, кадровским и организационим питањима израде вишетомног Речника српскога језика. Управни одбор је за његову
припрему на предлог Одбора Одељења за језик
и књижевност одредио Радну групу (Организациони одбор) у саставу: носилац пројекта проф.
др Драгољуб Петровић, секретар Одбора Одељења проф. др Мато Пижурица и научни саветник др Стана Ристић, носилац пројекта Речник српскохрватског књижевног и народног језика
(РСАНУ), који се реализује у Институту за српски језик Српске акадeмије наука и уметности
у Београду.
Учесници су у својим полазиштима имали у
виду искуства из рада на Матичином једнотомнику, на раније рађеном и објављеном шестотомнику (који је започет као речник Матице
српске и Матице Хрватске, а завршен као речник
Матице српске) и на великом Речнику САНУ.
Учесници су обавештени о постојању ексцерпиране грађе (која се чува у документацији Одељења), договорно исписиване у Матици и у Институту за српски језик САНУ, с идејом да то буде
допуна актуелне грађе шестотомника и РСАНУ.
У вишесатној размени мишљења учесници су
истицали да је много шири списак лексикографских и лексиколошких дела и прилога на које
се мора рачунати приликом утврђивања концепције и основне (полазне) „матрице“ вишетомника.
Посебна пажња је поклоњена постојећим електронским базама података, које су важне као
извор података приликом формирања корпуса, као извор важних информација приликом
обраде и изнад свега као узор и опомена да се
не може бесконачно одлагати укључивање у могућности које најширем кругу корисника пружа модерна информатичка технологија.
Закључено је да се вишетомни речник српског
језика може урадити само као смишљено вођен
тимски пројекат, са ојачаним професионалним
језгром у Матици српској.
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У АМБАСАДИ СРБИЈЕ У БУДИМПЕШТИ
ОБЕЛЕЖЕН ЈУ БИ ЛЕЈ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ
Матица српска, Амбасада Републике Србије у
Будимпешти и Самоуправа Срба у Мађарској
су 19. маја у Амбасади Републике Србије у Будимпешти организовале свечани скуп поводом
250. годишњице рођења Саве Поповића Текелије, великог добротвора, првог српског доктора
правних наука и председника Матице српске.
Званице су поздравили Њ.Е. господин Дејан
Шаховић, амбасадор Републике Србије, проф.
др Славко Гордић, потпредседник Матице српске и господин Љубомир Алексов, председник
Самоуправе Срба у Мађарској. О Сави Поповићу Текелији говорио је проф. др Душан Николић, генерални секретар Матице српске. У
музичком делу свечаности наступили су гудачки квартет ТАЈЈ (Александра Крчмар Ћулибрк,
виолина, Јованка Мазалица, виолина, Јелена Филиповић, виола и Тимеа Калмар, виолончело)
из Новог Сада, са следећим програмом: Александра Вребалов, Скица бр. 2, Дмитрий Шостакович, Гудачки квартет бр. 3. оp. 73, Дејан Деспић, Почасница Стевану Мокрањцу, Александра Вреба лов, Pannonia Boundless. Свечаности
су присуствовали: академик Димитрије Стефановић, у својству генералног секретара Српске
академије наука и уметности, проф. др Мирослав Весковић, ректор Универзитета у Новом
Саду, Андреј Бурсаћ и Живко Макарић, чланови Градског већа Новог Са да, Чаба Латорцаи, представник Министарства иностраних
послова Мађарске, Тамаш Сентеш, заменик градоначелника Будимпеште, проф. др Пал Соневенд, продекан за међународну сарадњу Правног факултета Универзитета Етвеш Лоранд у
Будимпешти, протојереј Лазар Пајтић, мр
Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице српске, истакнути чланови српске заједнице у Мађарској и већи број других угледних
званица.
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