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ЈУБИЛЕЈ СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА

тел. 021/420-199

У ПОСЕТИ МАТИЦИ СРПСКОЈ

Александар Кунузин, амбасадор Русије

(Мошорин, 1826 – Вршац, 1901)
Почасни члан Матице српске
Правник, адвокат, политичар, новинар. Један је од
најзначајнијих српских политичких вођа. Основао је
Уједињену омладину српску 1866. и уређивао лист
Застава 1866–1884. Био је градоначелник Новог Сада
(1861–1862, 1867–1868), редовни и почасни члан Матице 1861, члан њеног Уставног одбора и први председник Књижевног одељења. Његов утицај на рад
Матице и на њене чланове био је изузетно јак.

У Свечаној сали Матице српске је 16. јуна 2011. године пригодном беседом обележена 185 годишњица рођења Светозара Милетића. Том приликом
уводну реч изговорио је академик Чедомир Попов,
председник Матице српске, а потом је проф. др
Љубомирка Кркљуш говорила О идејама и делу
Светозара Милетића. У уметничком програму учествовали су Предраг Момчиловић, драмски уметник и Милица Стојадиновић, сопран, уз клавирску
сарадњу Маје Грујић.

Предраг Марковић, министар културе

Жарко Обрадовић, министар просвете и науке

2. јуна 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов je имао састанак са господом Милој
ком Кнежевићем, уредником лексикографске редакције
и Љубомиром Тодоровићем, лексикографом-информа
тичарем из Службеног гласника у вези са објављивањем
Библиографије часописа Мисао Добрила Аранитовића.

1. јуна 2011. године: у Матици српској је одржана 46. се
дница Уређивачког одбора Српске енциклопедије.

2. и 3. јуна 2011. године: у Галерији Матице српске је
одржана дводневна радионица Увод у превентивну кон
зервацију као прва у циклусу овогодишњих тематских
радионица из превентивне конзервације. Радионица, на
мењена професионалцима у институцијама заштите у
Србији, реализована је у сарадњи са Централним инсти
тутом за конзервацију (ЦИК) из Београда. Учествовало
је преко 30 музеалаца из музеја у Војводини.
1. јуна 2011. године: у Свечаној сали Матице српске уп
равник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић
уручио је уверења о положеном стручном испиту у биб
лиотечкој делатности кандидатима који су овај испит
положили у мајском испитном року.
1. јуна 2011. године: у Огранку Српске академије наука
и уметности у Новом Саду одржано је књижевно вече
посвећено Миловану Данојлићу. О Данојлићу је говорио
и са њим разговарао дописни члан САНУ Миро Вукса
новић.
1. јуна 2011. године: у Галерији Матице српске је одр
жан програм у оквиру 54. Змајевих дечјих игара под на
зивом Кад снови добију крила на којем су додељене пла
кете пријатељима – покровитељима и спонзорима Змаје
вих дечјих игара.

3. јуна 2011. године: Матицу српску је посетио амбаса
дор Руске Федерације у Србији Александар Васиљевич
Конузин (Александр Васильевич Конузин). Са циљем
унапређења сарадње наших земаља у области културе и
науке, о будућој сарадњи Матице српске и сличних ин
ституција из Русије, његова екселенција Конузин разго
варао је са председником Матице српске академиком
Чедомиром Поповим, потпредседницима проф. др Слав
ком Гордићем и проф. др Слободаном Ћурчићем и са ге
нералним секретаром Матице српске проф. др Душаном
Николићем.

1. јуна 2011. године: Миленко Проданов, запослен у Слу
жби општих послова, положио је стручни испит из обла
сти заштите од пожара. Његово стручно усавршавање
финансирано је из изворних прихода Матице српске.
2. јуна 2011. године: у Матици српској је одржано 52.
стручно саветовање Змајевих дечјих игара. Темом Узрасни
идентитети и књижевност за децу приређено је савето
вање о књижевности за децу на којем су између осталих
учествовали Дубравка Тежак, Душица Потић, Милутин
Ђуричковић, Светлана Калезић, Виолета Јовановић, Зо
рица Хаџић, Сузана Лаловић и Милена Ковачевић.

3. јуна 2011. године: на позив градоначелника Новог
Сада Игора Павличића, на свечаности Дани арапске кул
туре у Новом Саду Матицу српску je представљao проф.
др Драган Станић, главни уредник Летописа и Српске
енциклопедије

2. јуна 2011. године: Матицу српску је посетила делега
ција чланова Синдиката запослених у образовању, нау
ци и култури Војводине. Делегацију су примили пред
седник Матице српске академик Чедомир Попов, гене
рални секретар Матице српске проф. др Душан Нико
лић, стручни сарадник за протокол и односе са јавно
шћу Добрила Мартинов и председник Синдиката Мати
це српске мр Бранислав Поповић.

3. јуна 2011. године: у Матици српској је одржан други
дан 52. стручног саветовања Змајевих дечјих игара.
4. јуна 2011. године: Матицу српску су посетили бивши
ученици Гимназије Ј. Ј. Змај из Новог Сада, поводом обе
лежавања 50 година од матуре. Госте је примила Добри
ла Мартинов, стручни сарадник за протокол и односе са
јавношћу.

2. јуна 2011. године: мр Тијана Палковљевић, управни
ца Галерије Матице српске, говорила је на отварању из
ложбе Дали – божанствени светови у Аули Новосадског
сајма, коју је свечано отворио Игор Павличић, градона
челник Новог Сада. Изложбу Далијевих графика из ци
клуса „Библија сакра“ и „Божанствена комедија“ прире
дила је Галерија „Дева Пури“ из Словеније а покровитељ
изложбе је Град Нови Сад. Отварању изложбе је при
суствовао и генерални секретар Матице српске проф. др
Душан Николић.

6. јуна 2011. године: Матицу српску је посетила делега
ција Института за историју Националне академије наука
Белорусије са седиштем у Минску: Вјачеслав Викторович
Данилович (секретар Института за историју), Лидија Ива
новна Тегеко и Елена Никодимовна Завнерчик (Одељење
антропологије и екологије Института за историју). Том
приликом Матицу српску је посетила и потпредседница
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине проф. др
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10. јуна 2011. године: потпредседник Матице српске
проф. др Славко Гордић је учествовао у раду програм
ског савета Вуковог сабора у Вуковој задужбини.

Бранислава Белић. Састанку је присуствовала и проф.
др Верица Божић Крстић са Департмана за биологију При
родно-математичког факултета у Новом Саду. Уважене
госте примили су председник Матице српске академик
Чедомир Попов, потпредседник проф. др Славко Гордић
и генерални секретар проф. др Душан Николић. Током
разговора разматрана је могућност заснивања заједнич
ких пројеката и других видова сарадње Националне ака
демије наука Белорусије и Матице српске.

10. јуна 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов је на позив амбасадора Руске Феде
рације Александра Васиљевича Конузина (Александр Ва
сильевич Конузин) присуствовао свечаности у Амбасади
Русије.
10. јуна 2011. године: објављена је књига Матица српска
1941–1951 Ненада Дошлића, библиотекара Библиотеке
Матице српске.

6. јуна 2011. године: чланови Председништва Матице
српске примили су помоћника министра за науку и про
свету др Слободана Јауковића. Том приликом договорена
је званична посета министра за науку и просвету Репу
блике Србије др Жарка Обрадовића.

10. јуна 2011. године: у Галерији Матице српске је све
чано отворена изложба Млади 2011 у организацији Ниш
Арт Фондације. На отварању изложбе су говорили мр Ти
јана Палковљевић, управница Галерије Матице српске,
Пол Рајли, генерални директор компаније Филип Морис
Србија и оснивачи Ниш Арт фондације Радован Лале
Ђурић, Неда Арнерић, Јован Ћирилов и њихови гости.
Изложба је представила избор најбоље оцењених радова
младих уметника у оквиру шестог националног конкурса
Ниш Арт Фондације. Отварању изложбе је присуствовао
и генерални секретар Матице српске проф. др Душан
Николић.

6. јуна 2011. године: Библиотека Матице српске органи
зовала је у својој Учионици стручни семинар за библио
текаре високошколских библиотека у Војводини.
7. јуна 2011. године: одржана је седница Председништва
Матице српске.
7. јуна 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов, потпредседник проф. др Славко
Гордић и генерални секретар проф. др Душан Николић
имали су састанак са Мирјаном Драгаш, управницом За
дужбине Доситеј Обрадовић и чланом Организационог
одбора Скупа проф. др Драганом Симеуновићем, у вези
са организовањем Скупа о Доситеју Обрадовићу.

12. јуна 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић је у Градској кући разговарао
са господином Живком Макарићем, чланом Градског већа
задуженог за финансије, о могућности да се дворишни
простор иза задужбинског здања Марије Трандафил пре
твори у јавни паркинг као и о другим питањима која се
односе на сарадњу Града Новог Сада и најстарије научне
и културне институције српског народа.

9. јуна 2011. године: у Матицу српску је донесен рестау
риран стилски намештај из заоставштине Анице Савић
Ребац. Рестаурација је обављена у радионици Зденка
Рота из Сремских Карловаца, а средства за рестаурацију
обезбедио је Град Нови Сад.

13. јуна 2011. године: одржана је седница Председни
штва Матице српске.
13. јуна 2011. године: одржана је седница Извршног од
бора Матице српске.
13. и 14. јуна 2011. године: Галерија Матице српске је уче
ствовала у реализацији програма Скупштине Друштва
конзерватора Србије која је одржана у Новом Саду у
организацији Покрајинског завода за заштиту спомени
ка културе Војводине и Општинског завода за заштиту
споменика културе Новог Сада. Скупштини је присуство
вао и Предраг Марковић, министар културе, информи
сања и информационог друштва Републике Србије. Првог
дана Скупштине, у оквиру представљања примера до
бре праксе, Даниела Королија Црквењаков, помоћник
управника Галерије Матице српске и конзерватор савет
ник, излагала је са темом Стручни скупови и радионице
у области заштите и презентације културног наслеђа.
Програми сталног стручног усавршавања у Галерији Ма
тице српске. Другог дана програма преко сто конзерва
тора, учесника Скупштине, обишло је сталну поставку
у Галерији Матице српске и присуствовало промоцији
новог броја Грађе за проучавање споменика културе Вој
водине XXIV-XXV у издању Покрајинског завода за зашти
ту споменика културе Војводине.

10. јуна 2011. године: у централном холу, испред свеча
них салона у задужбинском здању Марије Трандафил,
отворена је изложба поводом шездесете годишњице по
кретања Гласника Матице српске и објављиваља триде
сетог броја нове серије, покренуте 2008. године. У оквиру
поставке коју су припремиле Вукица Туцаков, технички
уредник издања Матице српске и Александра Јовановић,
стручни сарадник Рукописног одељења, представљени су
сви бројеви старе и нове серије. Изложбу је, у прусуству
већег броја сарадника и других званица, отворио проф.
др Душан Николић, генерални секретар Матице српске
и главни уредник Гласника Матице српске.

14. јуна 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић је имао састанак са представ
ницима фирме ЈКП Паркинг сервис Миленком Љубичи
ћем, помоћником генералног директора, и Иваном Дор
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чићем, директором сектора за инвестиције, са којима је
разговарао о могућности да се дворишни простор иза за
дужбинског здања Марије Трандафил претвори у јавни
паркинг, који би доносио приходе Матици српској и, ује
дно, олакшао паркирање возила запослених у Матици. До
говорено је да ЈКП Паркинг сервис поводом иницијативе
Матице српске сачини одговарајућу документацију која
ће бити достављена Градоначелнику и Скупштини Града.

Предраг Момчиловић и сопран Милица Стојадиновић,
уз клавирску сарадњу Маје Грујић.
17. јуна 2011. године: одржана је седница Председништва
Матице српске.
17. јуна 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов састао се са академиком Владом Стру
гаром из Српске академије наука и умјетности Црне Горе
у вези са објављивањем његове књиге у издању Матице
српске.
14. јуна 2011. године: Матицу српску је посетио господин
Предраг Марковић, министар културе, информисања и
информационог друштва у Влади Републике Србије. Ува
женог госта примили су председник Матице српске ака
демик Чедомир Попов, потпредседници проф. др Славко
Гордић, проф. др Слободан Ћурчић и генерални секретар
проф. др Душан Николић. Разговору је присуствовала
Александра Јовановић, стручни сарадник Рукописног оде
љења. У првој званичној посети новоизабрани министар
је нагласио да ће Министарство културе, упркос отежа
ним финансијским могућностима, и даље подржавати
рад на капиталним пројектима Матице српске.

17. јуна 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић састао се са мр Владиславом
Тодоровићем, преводиоцем књига из едиције Баштина.
17. јуна 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић састао се са архитектом Мила
ном Марићем, у вези са покривањем терасе код Свечане
сале и њеним претварањем у вишенаменски простор.

15. јуна 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић је на позив гувернера Народне
банке Србије Дејана Шошкића присуствовао промоцији
књиге Ђорђе Вајферт – визионар и прегалац. Лична и по
словна илустрована биографија (1850–1937), у Народној
банци Србије.
16. јуна 2011. године: Снежана Мишић, кустос Галерије
Матице српске, и конзерватори Дарко Ђорђевић и Дарко
Деспотовић поставили су у Српској Црњи, у Галерији у
склопу родне куће Ђуре Јакшића, изложбу Дела Ђуре Јак
шића из колекције Галерије Матице српске.

17. јуна 2011. године: Матицу српску су посетили учесни
ци Конференције Удружења сајмова Централне и Југо
источне Европе (CEFA), чији је домаћин Новосадски сајам.
Међу гостима су били и господин Клаус Дитрих (Klaus
Dietrich), председник, и господин Франц Рајсбек (Franc
Rajsbeck), генерални секретар Удружења CEFA, госпођа
Ева Зајсер (Eva Zeiser), директорка корпоративних кому
никација, и други бројни учесници Конференције у дру
штву домаћина директора Новосадаског сајма господина
Горана Васића и његових најближих сарадника. Госте је
примио генерални секретар Матице српске проф. др Ду
шан Николић. Госте је са историјатом институције упо
знала Добрила Мартинов, стручни сарадник за протокол
и односе са јавношћу.

16. јуна 2011. године: Александра Стефанов, кустос за
едукацију Галерије Матице српске, присуствовала је, у
просторијама „Дечјег културног центра”, конференцији
за новинаре поводом почетка манифестације Новосадско
дечије лето, које ће се реализовати од 20. јуна до 31. авгу
ста 2011. године.
16. јуна 2011. године: одржана је свечаност поводом 185
година од рођења Светозара Милетића. Уводну реч о врш
њаку Матице српске изрекао је председник Матице српске
академик Чедомир Попов. О идејама и делу Светозара
Милетића говорила је проф. др Љубомирка Кркљуш. У
уметничком програму су учествовали драмски уметник
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не сарадње. Током боравка у Јерусалиму професор Нико
лић је посетио и Врховни суд Израела.
20. јуна 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов је присуствовао панел дискусији о
међународним односима и будућности српске диплома
тије у Министарству спољних послова Републике Срби
је, а у оквиру прославе Два века модерне српске дипло
матије.

17. јуна 2011. године: Његова екселенција др Клеменс
Која (Clemens Koja), амбасадор Републике Аустрије у
Србији, посетио је Галерију Матице српске. Том прили
ком је амбасадора и његове госте кроз изложбу Страни
портретисти XVIII и XIX века у колекцији Галерије Ма
тице српске, ауторке др Бранке Кулић, стручно провела
Александра Стефанов, кустос изложбе.

20. јуна 2011. године: Галерија Матице српске је учество
вала на свечаном отварању Новосадског дечјег лета, које
се одржало на главном платоу купалишта „Штранд”. Алек
сандра Стефанов, кустос за едукацију, и Јелена Јоветић,
конзерватор Галерије Матице српске, заједно са сарадни
цама одржале креативну радионицу којом је представ
љен програм Кад порастем бићу кустос, који ће се реали
зовати у Галерији у периоду од 22. до 26. августа.

17. јуна 2011. године: у Српској Црњи, у Галерији у скло
пу родне куће Ђуре Јакшића отворена је изложба Дела
Ђуре Јакшића из колекције Галерије Матице српске. Из
ложбу којом је представљено 14 слика Ђуре Јакшића из
колекције Галерије Матице српске приредила је Галерија
Матице српске у сарадњи са Народном библиотеком „Ђура
Јакшић“ из Српске Црње у оквиру манифестације „50.
дани Ђуре Јакшића – Липарске вечери“. На отварању из
ложбе су говорили Бранислав Дамјанов, заменик председ
ника Општине Нова Црња и Снежана Мишић, кустос Га
лерије Матице српске, која је изложбу свечано отворила.
Од 19. до 24. јуна 2011. године: генерални секретар Ма
тице сроске проф. др Душан Николић је учествовао на
Трећем међународном конгресу Светског удружења за
мешовите правне системе (Third International Congress of
the World Society of Mixed Jurisdiction Jurists), одржаном
на Хебрејском универзитету у Јерусалиму (The Hebrew
University of Jerusalem). Тема конгреса је била Методо
логија и иновације у мешовитим правним системима
(Methodology and Innovation in Mixed Legal Systems). Том
приликом, професор Николић је разговарао са председ
ником и секретаром Удружења, као и са појединим уче
сницима скупа, о пројекту из те области чији је носилац
била Матица српска, као и о успостављању научне и струч

22. јуна 2011. године: Вернер Внент (Wernher Vnent), из
Mинистарства иностраних послова Немачке и Карин
Маршал (Karin Marschall), из Aмбасаде Немачке у Бео
граду посетили су Библиотеку Матице српске, а њихови
домаћини били су шеф Одељења за набавку и размену
публикација Радивој Додеровић и библиотекарке Јелена
Поповић и Тамара Вујков Ђурановић.
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стручни сарадник Рукописног одељења Александра Јова
новић. Након кратког осврта на богату историју Матице
српске, гости су упознати са актуелним програмима рада
Матице српске и њеним циљевима. Закључак разговора
био је да ће ресорно министарство настојати да, у првом
реду, помогне издавачку и истраживачку делатност Ма
тице српске.

22. јуна 2011. године: у Галерији Матице српске је отво
рена Завршна изложба студената IV године Департмана
ликовних уметности Академије уметности у Новом Саду.
Том приликом су додељене награде најбољим академцима
у школској 2010/2011. години. На отварању изложбе су го
ворили Даниела Королија Црквењаков, помоћник управ
ника Галерије Матице српске, и проф. Драган Живанче
вић, продекан за уметнички и научно-истраживачки рад,
који је изложбу званично отворио.
22, 23. и 24. јуна 2011. године: у Народној библиотеци
„Радислав Никчевић” у Јагодини одржан је Библионет
2011, пети годишњи стручно-научни скуп Заједнице ма
тичних библиотека Србије, на којем је приказано десет
најуспешнијих пројеката и три библиобуса из Србије.
Председник Организационог одбора и жирија Миро Вук
сановић водио је скуп 22. и 23. јуна. Главна награда при
пала је пројекту „Библиотека за све” Градске библиотеке
у Новом Саду, ауторке Бојане Грујић, а библиобус из При
јепоља проглашен је најбољим.
24. јуна 2011. године: Библиотека Матице српске је у јав
ном каталогу поставила седму електронску изложбу по
свећену, поводом 150 година од рођења, Ђорђу Јовановићу
(1861–1953).

27. јуна 2011. године: одржана је седница Управног одбо
ра Матице српске.

24. јуна 2011. године: проф. др Мирослав Егерић потпи
сао је, за књигу Скерлићев критички дух, из Едиције Ма
тица, уговор са Издавачким центром Матице српске.

27. јуна 2011. године: Матицу српску су посетили ученици
Гимназије „Светозар Марковић” из Новог Сада, заједно
са својим гостима из Хрватске. Госте је примила мр Иси
дора Поповић, стручни сарадник Рукописног одељења.

25. јуна 2011. године: Александра Стефанов, кустос Гале
рије Матице српске, и Дарко Деспотовић, конзерватор,
били су у Српској Црњи ради скидања изложбе Дела Ђуре
Јакшића из колекције Галерије Матице српске.

27. јуна 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов и генерални секретар проф. др Ду
шан Николић присуствовали су свечаности поводом 53.
годишњице рада фирме „Електровојводина”, која је одр
жана у Влади АП Војводине.

26. јуна 2011. године: завршени су грађевински радови
на уређењу дела Библиотеке Матице српске на првом
спрату.
27. јуна 2011. године: одржана је седница Председништва
Матице српске.

28. јуна 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов и генерални директор „Електровој
водине” др Тихомир Симић потписали су споразум о трај
ној сарадњи. Потписивању су присуствовали и посланик
у Европском парламенту Иво Вајгл (Ivo Vajgl), директор
Дирекције за корпоративне послове Синиша Пушкар,
координатор кабинета генералног директора Маријана
Цупаћ, а испред Матице српске потпредседник проф. др
Славко Гордић и управник послова Јелена Веселинов.

27. јуна 2011. године: у првој званичној посети Матици
српској био је новоизабрани министар просвете и науке
др Жарко Обрадовић и помоћник министра др Слободан
Јауковић. Госте су примили председник Матице српске
академик Чедомир Попов, потпредседници академик Ди
митрије Стефановић и проф. др Славко Гордић, и гене
рални секретар проф. др Душан Николић. Разговорима
су присуствовале управник послова Јелена Веселинов и
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сиоци били Правни факултет у Новом Саду и Матица
српска.

28. јуна 2011. године: Матицу српску су посетили гости
из Републике Српске. Госте је примила мр Исидора По
повић, стручни сарадник Рукописног одељења.

29. јуна 2011. године: одржана је седница Уредништва
Зборника Матице српске за сценске уметности и музику
на којој су закључени бројеви 44 и 45 за 2011. годину.

28. јуна 2011. године: Ранку Рисојевићу уручена је Награ
да „Душан Васиљев“ за књигу Господска улица, објављену
у Едицији Матица Издавачког центра Матице српске.

30. јуна 2011. године: завршено је штампање пет књига
другог кола Антологијске едиције Десет векова српске
књижевности Издавачког центра Матице српске: Мило
ван Видаковић приређивача Радослава Ераковића, Симо
Матавуљ Драгане Вукићевић, Исидора Секулић Слобо
данке Пековић, Иво Андрић (друга књига) Славка Горди
ћа и Милош Црњански (друга књига) Горане Раичевић.

28. јуна 2011. године: Матицу српску су посетили учени
ци Основне школе „Никола Тесла” из Новог Сада, зајед
но са својим гостима из Хрватске. Професоре и њихове
ученике примила је и упознала са историјом Матице срп
ске Александра Јовановић, стручни сарадник Рукописног
одељења.

30. јуна и 1. јула 2011. године: у Галерији Матице српске
је отворена изложба Suba’s Light Box – Омаж Митру
Суботићу Суби, аутора Предрага Узелца, фотографа. На
отварању изложбе су говорили мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, и Момчило Рајин,
историчар уметности. Кустос изложбе је Ратомир Кулић,
музејски саветник Галерије Матице српске. Сутрадан, 1.
јула, одржана је трибина Пријатељи о Суби на којој су
учествовали Витомир Симурдић, Драган Гојковић, Вла
димир Копицл, Слободан Тишма, Богомир Богица Мија
товић, Деже Молнар, Александра Кетиг, Слободан Мисаи
ловић и Иван Феце Фирчи.

29. јуна 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов и потпредседник проф. др Славко
Гордић учествовали су у раду Организационог одбора за
обележавање јубилеја Доситеја Обрадовића у Задужби
ни Доситеј Обрадовић.
29. јуна 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић је на позив декана Правног фа
култета у Салцбургу, проф. др Фридриха Харера, уче
ствовао на међународном научном скупу поводом 200. го
дишњице Аустријског грађанског законика (1811–2011),
који је одржан у палати „Edmundsburg” у Салцбургу. Про
фесор Николић је на почетку скупа поднео уводно изла
гање за земље Југоисточне Европе и национални реферат
за Србију на тему The Relevance of the Austrian Civil Code
(ABGB 1811) for the Development of the Civil Law of the Former
Yugoslavia and for Today’s Serbia. Том приликом, саопштио
је резултате истраживања са више пројеката чији су но

ДОБРОЧИНСТВА:
Јун 2011. године: Факултет техничких наука Универзите
та у Новом Саду је издвојио средства у износу од 124.200,00
динара за набавку теписона за Малу салу за седнице у за
дужбинском здању Марије Трандафил.
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ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

ДРУГО КОЛО У ДЕСЕТ КЊИГА
Издавачки центар Матице српске наставља да објављује књиге у антологијској едицији српске књижевности.
То је највећи подухват у српском издаваштву. Друго коло је изашло из штампе 22. јула 2011.
Прошле године (у јуну 2010) објављено је прво коло Антологијске едиције Десет векова српске књижевно
сти, чији је покретач и главни уредник дописни члан САНУ Миро Вуксановић, а уредници професори универ
зитета и књижевни историчари Злата Бојовић, Славко Гордић, Сава Дамјанов, Миливој Ненин, Марија Клеут,
Томислав Јовановић, Марко Недић и Мирјана Д. Стефановић. Издавачки центар Матице српске, који нема запо
слених, води овај национални пројекат. Прошле године, у десет књига, штампане су књиге Светог Саве, Доситеја,
Стерије, Његоша, Боре Станковића, Иве Андрића и Милоша Црњанског, као и три антологије: поезија старог Ду
бровника и Боке Которске, једноставни облици народне књижевности и српско песништво Миодрага Павловића.
У свакој књизи се објављују уредничка начела и наслови 120 књига прве серије.
У другом колу, у десет књига, на 4.200 страница, у свечаној опреми, на трајном папиру, по истој концепцији,
с предговором, антологијским избором, животописом аутора, селективном библиографијом, напоменама, реч
ницима, објашњењима и одабраним критикама 22. јула 2011. године објављено је десет књига: Лаза Костић
(приређивач Љубомир Симовић), Јован Скерлић (Предраг Палавестра), Петар Кочић (Светозар Кољевић), Иси
дора Секулић (Слободанка Пековић), Симо Матавуљ (Драгана Вукићевић), Милован Видаковић (Радослав Ера
ковић), Захарија Орфелин (Боривој Чалић), Стеван Сремац (Горан Максимовић), Иво Андрића (друга књига,
Славко Гордић) и Милош Црњански (друга књига, Горана Раичевић).
Јединствену едицију у нашој продукцији књига подржава Покрајински секретаријат за културу Владе Војво
дине, а поједине књиге су помогли Министарство културе, Дунав осигурање, Мона и КТБ из Београда. Највише
примерака узимају претплатници из земље и иностранства. Тако је продато више од половине тиража првог кола.
Медијски спонзори су РТС и Вечерње новости.
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