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РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКАТ МАТИЦЕ СРПСКЕ

У оквиру Одељења за природне науке основана је
Секција за техничке науке и техничку културу

ЗБИРК А ПОРТРЕТА И РУКОПИСА
Сава Текелија је тестаментом одредио да се у једној
од просторија у пештанској палати Текелијанум,
која је у XIX веку била под непосредном управом
Матице српске, формира Српски пантеон, по узо
ру на храм славних у Паризу.   
Текелијина идеја никада није званично  прихваћена,
али је Матица српска деценијама прикупљала пор
трете и рукописе својих часника, добротвора и са
радника. Тако је настала збирка која представља
аутентично сведочанство о утицају интелектуалне
елите и грађанске класе на развој српског друштва.  

Палата Текелијанум је поново отворена за српске ђаке
у Мађарској

ГОДИНА  ЈУБИЛЕЈА
______________

Иницијатива за формирање Пантеона у задужбин
ском здању Марије Трандафил у Новом Саду, поте
кла је крајем 2008. године, на 170. годишњицу избо
ра Саве Текелије за председника Матице српске.

185 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА

Пројекат је реализован током 2010. и 2011. године
уз финансијску подршку Града Новог Сада.  

250 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА

(Опширније у прилог у).

МАТИЦЕ СРПСКЕ

САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ

1. јула 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов је имао састанак са Његовим прео
свештенством владиком сремским Василијем у Срем
ским Карловцима. Вођени су разговори о организовању
посете манастиру Крушедол за учеснике нау чног скупа
који поводом јубилеја Доситеја Обрадовића организују
Матица српска и Доситејева зад ужбина.
1. јула 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов, потпредседник проф. др Славко
Гордић и генерални секретар проф. др Душан Николић
примили су Станка Стојиљковића, уредника нау чне ру
брике листа Политика.

7. јула 2011. године: чланице Кола српских сестара по
сетиле су Матиц у српску и том приликом поставиле ве
нац на зград у Матице српске поводом Ивањдана. Госте
су примили Павле Станојевић, управник Рукописног
одељења и Александра Јовановић, стручни сарадник
Одељења.
7. јула 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов је био на састанк у у Министарству
спољних послова Реп ублике Србије и учествовао у рад у
Организационог одбора изложбе поводом обележавања
200-годишњице српске дипломатије.
7. јула 2011. године: у Матици српској је одржана кон
стит утивна седница Секције за техничке нау ке и тех
ничк у култ уру, која је формирана на иницијативу гене
ралног секретара Матице српске проф. др Душана Ни
колића, а уз подршку секретара Одељења Матице српске
за природне нау ке академика Рудолфа Касторија. Са
станк у су прис уствовали: проф. др Илија Ћосић, декан
Фак ултета техничких нау ка, проф. др Владимир Катић,
проф. др Бранислав Боровац, представници Удружења
проналазача Војводине – Техничка култ ура Војводине:
професор Богдан Станић, професор Ђорђе Панић и
Ђорђе Ђукић. За секретара Секције једногласно је иза
бран др Владимир Катић, професор Фак ултета технич
ких нау ка у Новом Сад у. (Опширније у прилог у).

2. јула 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов је прис уствовао парастос у акаде
мик у Дејан у Медаковићу и промоцији другог издања
књиге Фрушка гора Света гора Дејана Медаковића.
4. јула 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов говорио је на Академији посвећеној
70-годишњици устанка народа Србије против фашизма
у Влади АП Војводине.
5. јула 2011. године: у Едицији Матица Издавачког
центра Матице српске објављена је књига Радост препо
знавања Наде Милошевић Ђорђевић.
6. јула 2011. године: одржана је седница Председништва
Матице српске.

7. и 8. јула 2011. године: Добрила Мартинов, стручни
сарадник за протокол и односе са јавношћу, учествова
ла је у рад у седнице Патроната Хуманитарног фонда
Привредник приликом интервјуисања за пријем нових
питомаца.

6. јула 2011. године: Библиотек у Матице српске посети
ли су Хелена Нилсон (Helena Nilsson), директорка Би
блиотеке Националне полицијске академије у Шведској,
представници ОЕБС-а у Реп ублици Србији и полазници
семинара „Савремени трендови примене библиотеке у
образовању и обу чавању полиције” који је од 5. до 7. јула
2011. био одржан у Центру за основн у полицијску обук у
у Сремској Каменици.

11. јула 2011. године: генерални секретар Матице срп
ске проф. др Душан Николић одржао је више радних са
станака са запосленима. Разговарало се о реа лизацији
тек ућих и организационих питања у оквиру рада Прав
не и Стручне службе Матице српске.

6. и 7. јула 2011. године: у Галерији Матице српске је
одржан састанак Форума словенских култ ура, коорди
натора за култ урн у баштин у. Састанком је председавала
Андреја Рихтер (Andreja Rihter), председница Форума, а
прис уствовали су координатори из Бугарске, Македо
није, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Срби
је. Разговарало се о буд ућим пројектима Форума и пла
новима за даљу сарадњу. Са учесницима скупа је разго
варао и проф. др Душан Николић, генерални секретар
Матице српске.

11. јула 2011. године: у Галерији СУЛУЈ (Савез удруже
ња ликовник уметника Југославије) у Београд у отворена
је тридесет и трећа самостална изложба мр Данила Вук
сановића, конзерватора Галерије Матице српске, под на
зивом „Буд ући случајеви“ на којој је изложено двадесе
так слика, објеката и цртежа насталих у последње три
године. Изложбу је отворила Ивона Рајачић Барандов
ски, историчар уметности.
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12. јула 2011. године: Снежана Мишић, кустос Галерије
Матице српске, присуствовала је семинару Female Network
Meeting у Народном музеју у Београд у, који је организо
ван у оквиру Мреже балканских музеја.
12. јула 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић је имао састанак са господином
Николом Стојшићем, председником Економског одбора
Матице српске у вези са враћањем национализоване
имовине.
12. јула 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић је одржао састанак са запо
сленима у Mултимедијалној сали у вези са електронским
базама података Матице српске, Пантеоном Матице срп
ске, Српским биографским речником на Интернет у и др.
12. јула 2011. године: дописни члан Српске академије
нау ка и уметности и управник Библиотеке Матице срп
ске Миро Вуксановић председавао је седници Управног
одбора Инстит ута за српски језик САНУ.

су примили председник Матице српске академик Чедо
мир Попов и генерални секретар Матице српске проф.
др Душан Николић. Састанк у је прис устовала управник
послова Матице српске Јелена Веселинов.

12. јула 2011. године: дописни члан Српске академије
нау ка и уметности и управник БМС Миро Вуксановић
прис уствовао је првој седници Националног савета за
култ уру у Дом у Скупштине Реп ублике Србије.

20. јула 2011. године: одржана је седница Председни
штва Матице српске.

15. и 27. јула 2011. године: Галерију Матице српске су
посетили учесници кампа за дец у и омладин у „Мала
срећна колонија 2011“. Са Галеријом и њеном сталном
поставком учеснике су упознале Александра Стефанов
и Снежана Мишић, кустоси Галерије.
18. јула 2011. године: генерални секретар Матице срп
ске проф. др Душан Николић је учествовао у рад у На
ционалног савета за високо образовање.
19. јула 2011. године: у малој сали Матице српске поста
вљен је итисон купљен средствима која је обезбедио Фа
култет техничких нау ка у Новом Сад у.
19. јула 2011. године: Библиотека Матице српске као ма
тична библиотека објавила је Анализу рада високошкол
ских библиотека у Војводини за 2010. годину.
20. јула 2011. године: у Матици српској је одржана про
моција књиге Емилије Џамбарски Завишић Ишчекујући
срећу или стваралачке муке слободе. О књизи су говори
ли: Оливера Рад уловић, Јелена Балашевић, проф. др Јо
ван Попов и Никола Кајтез.
20. јула 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов је имао састанак са господином
Николом Стојшићем, председником Економског одбора
Матице српске.
21. јула 2011. године: објављена је јунска свеска Лето
писа Матице српске која је у целини посвећена мађар
ској књижевности и мађарско-српским књижевним и
култ урним везама. Поетске и прозне прилоге објављују
Карољ Ач, Јанош Пилински, Бела Хамваш, Лајош Ка
шак, Милан Фишт, Шандор Мараи, Ото Толнаи, Пал
Бендер, Золтан Дањи, Иштван Беседеш и Арсеније Да
маскин. Аутори рубрика „Огледи” и „Сведочанства” су
Марко Чудић, Силвија Сабо, Сава Бабић, Петер Надаш,
Драгиња Рамадански, Андраш Ласло и Ференц Буји
(преводиоци су Сава Бабић, Драгиња Рамадански, Ма
рија Циндори Шинковић, Теодора Дроздик Поповић и
Иван Павичић). О новим књигама Саве Бабића, Јаноша

19. јула 2011. године: у Галерији Матице српске је одр
жано предавање „Царица Марија Терезија и политика
хабзбуршке царске уметности“ Мајк ла Јонана (Michael
Yonan), професора историје уметности на Универзитет у
Кол умбија у Мис урију, САД.
20. јула 2011. године: Матиц у српску су посетили пред
ставници Друштва чланова Матице српске из Зрењани
на Милан Бјелогрлић, Нада Борош и Душан Радак. Госте
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проф. др Душан Николић и управник послова Матице
српске Јелена Веселинов посетили су Друштво чланова
Матице српске у Зрењанин у. Том приликом вођени су
разговори о програмским активностима Друштва и о
мог ућим донацијама том Друштву.

Бањаиа, Петра Милошевића, Агнеш Хелер и Шандора
Мараиа пиш у Јанош Бањаи, Петар Милошевић, Фрања
Петриновић, Драгана Белеслијин и Бранислава Васић
Ракочевић.
22. јула 2011. године: Библиотека Матице српске је у
јавном каталог у поставила осму електронску изложбу
посвећен у, поводом 100 година од првог броја, Жени,
месечном часопис у за жене који је излазио у Новом Са
ду од 1911. до 1921. године.

27. јула 2011. године: генерални секретар Матице српске
проф. др Душан Николић је имао састанак са инжење
ром Жељком Караном у вези са постављањем витрине
за плакате испред зграде Матице српске.

22. јула 2011. године: дописни члан Српске академије
нау ка и уметности и управник Библиотеке Матице срп
ске Миро Вуксановић у Плужинама је говорио о књизи
Топонимија Пивске планине Радојке Цицмил Реметић.
23. јула 2011. године: дописни члан Српске академије
нау ка и уметности и управник Библиотеке Матице срп
ске Миро Вуксановић у Плужинама је говорио о песни
ку Новици Тадићу.
25. јула 2011. године: завршена је припрема за штамп у
Библиографије Иве Андрића на 1.080 страница.

29. јула 2011. године: на Дан у Народне библиотеке „Сто
јан Трумић” у Тител у, поводом 66 година постојања би
блиотеке, као и подсећања на 80-годишњи животни и
радни век Марије Чурчић и 85-годишњи животни и
радни век Лазара Чурчића, библиотекара саветника Би
блиотеке Матице српске у пензији, говорили су управ
ник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић и
проф. др Мирјана Д. Стефановић. Том приликом је
управници Библиотеке у Тител у Душанки Бувач Миро
Вуксановић уручио 66 књига као пок лон Библиотеке
Матице српске.

25. јула 2011. године: на манифестацији „Дани Теодора
Павловића” у Новом Милошеву Матиц у српску су пред
стављали потпредседник Матице српске проф. др Сло
бодан Ћурчић и управник Рукописног одељења Павле
Станојевић. Том приликом окачен је венац на кући Тео
дора Павловића.

29. јула 2011. године: Манојло Вукотић, главни и одго
ворни уредник Вечерњих новости, медијског спонзора
Антологијске едиције Десет векова српске књижевности

25. јула 2011. године: председник Матице српске акаде
мик Чедомир Попов, генерални секретар Матице српске
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за заштит у култ урне баштине, Милош Гајић, саветник,
Миленко Филиповић, председник општине Сремски Кар
ловци, мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Ма
тице српске и Зоран Вапа, директор Покрајинског завода
за заштит у споменика култ уре.

Издавачког центра Матице српске, примио је директора
и главног и одговорног уредника Центра Мира Вуксано
вића који му је том приликом уручио друго коло. Дого
ворено је да сваке суботе у „Културном додатку” Вечерњe
новости, као медијски покровитељ Едиције, објављују
рек ламни оглас за прво и друго коло Антологијске еди
ције.

3. авг уста 2011. године: председник Матице српске ака
демик Чедомир Попов и генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић примили су Констан
тина Павловића и Милорада Курјачког, чланове Клуба
Неопланта – Нови Сад у Мелбурн у (Аустралија).

2. авг уста 2011. године: Никола Мирков, директор Теле
визије Београд, примио је директора и главног и одговор
ног уредника Издавачког центра Матице српске Мира
Вуксановића, који му је уручио друго коло Антологијске
едиције Десет векова српске књижевности. Том прили
ком је договорено да, као медијски спонзор, РТС бесплат
но емит ује рек ламни спот Едиције од 25. авг уста до 30.
новембра 2011. године.
2. авг уста 2011. године: одржана је седница Уређивачког
одбора Библиографије Иве Андрића. На седници је Библио
графија зак ључена и донета је одл ука да буде предата у
штамп у. Уз финансијску и пун у сарадничк у под ршку
Андрићеве задужбине, Библиографија Иве Андрића (1911–
2011) урађена је и припремљена за штампу у Библиотеци
Матице српске. Аутори су библиографи Љиљана Клевер
нић (координатор), Ката Мирић, Меланија Блашковић,
Весна Укропина, Даниела Кермеци, Слађана Субашић и
Марија Ваш, главни уредник дописни члан Српске ака
демије наука и уметности Миро Вуксановић, а рецензен
ти академици Предраг Палавестра и Никша Стипчевић.
Објављивање су финансирали Српска академија нау ка
и уметности и Библиотека Матице српске.

3. августa 2011. године: Матиц у српску су посетили по
лазници Међународне летње школе српског језика која
се сваке године одржава на Филозофском фак ултет у у
Новом Саду. Међу њима су студенти и професори слави
стике из целог света. Као и претходних година поздра
вио их je председник Матице српске академик Чедомир
Попов словом о Матици српској. Са историјом и савреме
ним активностима Матице српске упознала их је Добри
ла Мартинов, стручни сарадник за протокол и односе са
јавношћу, а о неговању српског језика током њене дуге
историје до данашњих дана говорила је мр Ивана Ћелић,
истраживач на лексикографским пословима, која је анга
жована на пројект у Речник српских говора Војводине.

3. авг уста 2011. године: одржан је састанак радне групе
за повраћај национализоване имовине. Састанку су при
суствовали: Никола Стојшић, председник Економског
одбора, Живко Киселички, председник Надзорног одбо
ра, Јован Чулајевић, председник Одбора за правна и стату
тарна питања и Боривој Јуришин, помоћник управника
послова. Председавао је проф. др Душан Николић, гене
рални секретар Матице српске.
3. авг уста 2011. године: у Сремским Карловцима је одр
жан састанак поводом организовања и реа лизовања ма
нифестације „Дани европске баштине” у септембру 2011.
године. Састанк у су прис уствовали Предраг Марковић,
министар културе, информисања и информационог дру
штва Србије, Душица Живковић, помоћница министра

4. августa 2011. године: полазници Летње школе црквеног
појања „Корнелију у спомен” из Сремских Карловаца по
сетили су Матиц у српску са проф. др Даницом Петро
вић. Са историјом и савременим активностима Матице
српске упознали су их Драган Тубић, стручни сарадник
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проф. др Славко Гордић су имали састанак у Задужбини
Доситеј Обрадовић поводом одржавања Нау чног скупа
у част јубилеја Доситеја Обрадовића.
18. авг уста 2011. године: председник Матице српске
академик Чедомир Попов je примио академика Драгана
Шкорића и господина Драгана Којића у вези са предло
гом за колективним учлањењем Друштва „Јован Рашко
вић” у Матиц у српску.
18. авг уста 2011. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, је у Скупштини Града Но
вог Сада прис уствовала именовању Одбора за кандида
туру Града Новог Сада за престониц у европске култ уре
2020. године и том приликом је изабрана за потпредсед
ниц у Одбора.
Лексикографског одељења, и Добрила Мартинов, струч
ни сарадник за протокол и односе са јавношћу.
5. авг уста 2011. године: одржана је трећа седница Управ
ног одбора Галерије Матице српске на којој је усвојен
Програм рада за 2012. годин у.
8. авг уста 2011. године: по конкурсу Министарства кул
туре за откуп публикација објављених 2010. године, за по
требе јавних библиотека на територији Република Србије
откупљено је 180 комплета првог кола Антологијске еди
ције Десет векова српске књижевности Издавачког цен
тра Матице српске.
8. авг уста 2011. године: Министарство култ уре Србије
је у оквиру конк урса за отк уп публикација објављених
у 2010. години донело одл ук у о отк уп у следећих издања
Матице српске: Ћурчић, Слободан, Насеља Војводине, гео
графска синтеза, 2010. (106 књига); Маловић, Гојко, Сеоба
у Матицу, књ. 1–2, 2010. (64 књиге); Марковић, Весна О.,
Плетенице стилских фигура у омилијама Светог Јована
Златоустог, 2010. (50 књига); Матић, Војислав, Манастир
Шишатовац, 2010. (83 књиге); Милентијевић, Радмила,
Милева Марић Ајнштајн, 2010. (30 књига); Петровић
Даница, Православно српско црквено пјеније (Штампана
музикалија), 2010. (52 књиге); Група аутора у редакцији
Душана Николића, Србија – културна спона Истока и
Запада, 2010. (60 књига); Радевић, Милорад, Матицки,
Миодраг, Народне песме у Српско-далматинском мага
зину, 2010. (28 књига); Рисојевић, Ранко, Господска ули
ца, 2010. (30 књига); Рош уљ, Жарко, Час описа часописа
4, Српска шаљива периодика, 2010. (34 књиге); Војводић,
Момир, Гладна гора, 2010. (31 књига). Укупно је отк у
пљено 980 књига у издању Матице српске.

22. до 26. авг уста 2011. године: у Галерији Матице срп
ске је у оквиру манифестације „Новосадско дечје лето”
релизован едукативни програм Кад порастем бићу ку
стос намењен најмлађима. Током пет дана у термин у од
10.00 до 13.00 сати одвијале су се радионице: Мој пор
трет за музеј (22. 08), Лепотице и јунаци (23. 08), Слике
и звуци (24. 08), Био једном један сликар... (25. 08) и Ча
робно животињско царство (26. 08). Свака радионица се
састојала из едукативног и креативног дела који су се
одвијали у простору сталне поставке и у врт у Галерије.
Свако дете које је учествовало у програм у добило је Ди
плому малог кустоса. Радионице је реа лизовала Алек
сандра Стефанов, кустос за едукацију заједно са сарад
ницама Љубицом Симоновић и Јеленом Огњановић.
24. авг уста 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је примио Константи
на Павловића и Милорада Курјачког са којима је разго
варао о конкретној подршци Матице српске Клубу Нео
планта – Нови Сад у Мелбурн у.

8. авг уста 2011. године: Библиотека Матице српске је у
јавном каталог у поставила електронску изложбу пово
дом тристагодишњице рођења руског нау чника и писца
Михаила Васиљевича Ломоносова (Михаил Васильевич
Ломонὁсов).

25. до 28. авг уста 2011. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, боравила је у Сен
тандреји. Том приликом се састала са владиком будим
ским Лукијаном и разговарала о реа лизацији пројекта
конзервације и презентације уметничког материјала из
Сентандреје и буд ућим пројектима заштите култ урне
баштине у Рум унији. Истог дана (25. авг уста) је на XIX
сентандрејској колонији на Округлом стол у одржала
предавање о Катарини Ивановић поводом 200-годишњи
це сликаркиног рођења. Наредног дана се мр Палковље
вић састала са Костом Вуковићем, кустосом Музеја Срп
ске православне епарх ије будимске у Сентандреји, и до

12. авг уста 2011. године: председник Матице српске
академик Чедомир Попов је учествовао у промоцији
књиге Хроника бачког села на Дунаву – Младеново, ауто
ра Косте Дувњака у издању издавачке куће „Прометеј” у
Младенову.
16. авг уста 2011. године: председник Матице српске ака
демик Чедомир Попов и потпредседник Матице српске
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говорила око затварања изложбе Копије зидног сликар
ства манастира Бођана из колекције Галерије Матице
српске која је у април у отворена у Српском црквеном
музеју у Сентандреји и повратк у изложених дела, као и
о пројектима буд уће сарадње. Истог дана се састала и са
Пером Ластићем, директором Српског инстит ута у Бу
димпешти са којим је обавила договоре око реа лизације
стручног скупа о Сави Текелији, који ће се одржати у Бу
димпешти. Мр Палковљевић је 27. авг уста свечано отво
рила изложбу XIX сентандрејске колоније.
26. авг уста 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић и стручни сарадник
Рукописног одељења Александра Јовановић, која је за
дужена за координацију нау чних пројеката, били су на
састанк у са господином Предрагом Новиковим, дирек
тором Фонда за европске интеграције. Том приликом,
вођени су разговори о успостављању дугорочније са
радње, о заједничком представљању српске кул ут уре и
нау ке у Европи, као и о финансирању више развојних
пројеката Матице српске средствима из фондова Европ
ске уније.

31. авг уста 2011. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, у Будимпешти је прис у
ствовала свечаности поводом отварања обновљеног уче
ничког интерната у Текелијануму у који су се овом прили
ком уселили први питомци. Интернат је свечано отворио
председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић на по
зив владике будимског Лукијана. Том приликом је оба
вљен и чин освећења просторија интерната и отворена је
стална поставка Текелијанума коју чине дигитални прин
тови 13 портрета Саве Текелија и чланова његове поро
дице које је Галерија Матице српске пок лонила Текели
јан ум у. Изложбу је отворила мр Тијана Палковљевић.

29. авг уста 2011. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.

НАЈАВА ЗНАЧАЈНИЈИХ ДОГАЂАЈА:
Од 13. до 23. септембра 2011. године: у оквиру најста
рије традиционалне манифестације у Србији, 77. Вуко
вог сабора, који ће се одржати у реа лизацији Центра за
култ уру „Вук Караџић“ из Лознице, биће приређена из
ложба у организацији Матице српске Два јубијела: 185.
година Матице српске, 250. година од рођења Саве Попо
вића Текелије.
16. септембра 2011. године: у организацији Матице срп
ске и компаније Електровојводина биће приређено му
зичко вече на којем ће се представити уметници, члано
ви Бечке филхармоније Мојца Злобко Вајгл (Mojca Zlob
ko Vajgl), харфа, Љубљана, Дитер Флури (Dieter Flury),
флау та, Тобијас Леа (Tobijas Lea), виола.

29. авг уста 2011. године: у Галерији Матице српске је
одржана конференција за новинаре поводом отварања
изложбе Секвенце модернизма. Вујичић колекција српске
уметности XX века, ауторке проф. др Лидије Мереник.
О изложби, уметничким делима и колекцији Вујичић
говориле су мр Тијана Палковљевић, управница Гале
рије, и проф. др Лидија Мереник.

27. септембра 2011. године: Издавачки центар Матице
српске свечано ће представити Антологијску едицију
Десет векова српске књижевности (прво и друго коло у
20 књига). Поздравн у реч имаће академик Чедомир По
пов, председник Матице српске, док ће о едицији гово
рити академик Предраг Палавестра, председник Одбора
за изу чавање историје књижевности САНУ и дописни
члан САНУ Миро Вуксановић, главни уредник Антоло
гијске едиције Десет векова српске књижевности. Про
грам ће водити Татјана Миражић.

29. авг уста 2011. године: Библиотека Матице српске је у
јавном каталог у поставила електронску изложбу о пољ
ском песник у и мислиоц у Чеславу Милош у (Caslav Mi
los), од чијег се рођења ове године навршава сто година.
30. авг уста 2011. године: у Галерији Матице српске је
отворена изложба Секвенце модернизма. Вујичић колек
ција српске уметности XX века, ауторке др Лидије Мере
ник. На отварању изложбе су говорили мр Тијана Пал
ковљевић, управница Галерије, проф. др Лидија Мереник,
ауторка изложбе и каталога и Александар Јовановић,
председник Скупштине Града Новог Сада. Изложба обу
хвата педесет слика и десет цртежа и графичких листова
познатих српских уметника поп ут Надеж де Петровић,
Петра Добровића, Марка Челебоновића, Ивана Радови
ћа, Љубице Цуце Сокић, Миће Поповића.

Октобра 2011. године: у организацији Зад ужбине „До
ситеј Обрадовић“, Матице српске и Српске академије
нау ка и уметности биће приређен нау чни скуп „Доситеј
Обрадовић у српској историји и култ ури“, поводом обе
лежавања двестагодишњице постављења Доситеја Об
радовића за првог српског министра просвете и смрти
великог просветитеља.
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ПРОЈЕКАТ ПАНТЕОН МАТИЦЕ СРПСКЕ
У оквиру Пројекта је написано око сто биографија
на српском и енглеском језику, које су постављене
уз портрете часника, добротвора и сарадника. Исто
времено, формиране су три електронске базе по
датака: Пантеон МС; Српски биог рафски речник и
Секретарова библиотека (библиог рафија МС), које
се могу претраживати помоћу touch screen компју
терских терминала и инт ерн ет а. Припремљен
је одговарајући промотивни материјал у форми
летака (флајера) и банера. У склопу Пројекта сре
ђена је Секретарова библиотека. Свему томе, прет
ходили су разноврсни грађевински, рестаураторски
и други радови...
У обликовању Пантеона Матице српске учество
вали су: мр Тијана Палковљевић, управница Гале
рије Матице српске; Драгана Белеслијин, стручни
сарадник Матице српске; Александра Јовановић,
стручни сарадник Рукописног одељења Матице
српске; Вукица Туцаков, технички уредник изда
ња Матице српске; Андреј Калмар, преводилац;
Александра Стефанов, кус тос Галерије Матице
српске; Владимир Шовљански, лектор и коректор;
Владимир Николић, стручни сарадник Рукописног
одељења Матице српске; Мирјана Исаков, дизај
нер; Мирослав Зарић, информатичар; дипл. инг.
ел. Љубомир Борђошки, надзорни орган за јавно
осветљење; Данило Вуксановић, конзерватор Гале
рије Матице српске и Саша Кулић економ Матице
српске.
Руководилац пројекта је проф. др Душан Нико
лић, генерални секретар Матице српске.
Део Пантеона МС представљен је широј јавности
у склопу изложбе Часници и доб ротвори Матице
српске, која је одржана у Галерији Српске академи
је наука и уметности у Београду, од 15. фебруара до
15. марта 2011. године, као и на другим изложбама
у земљи и иностранству (www.maticasrpska.org.rs/
panteon)
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