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ДАН ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

НАУ ЧНИ СКУП О ДОСИТЕЈ У

вогодишња Свечана седница којом се про
слављала 164-годишњица оснивања Галерије
Матице српске била је посвећена презента
цији уметничког наслеђа Будимске епархије кроз ре
зултате пројекта сарадње Музеја Српске православне
епархије будимске из Сентандреје и Галерије Мати
це српске на заштити српског културног наслеђа у
Мађарској. Свечана седница је почела подсећањем
на Вишедеценијску бриг у о културној баштини Срба у
Мађарској о којој је говорила мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске и Поздравним сло
вом Његовог преосвештенства епископа будимског
Г. Г. Лукијана. Након тога, присутнима се обратио
господин Предраг Марковић, министар културе, ин
формисања и информационог друштва у Влади Репу
блике Србије, који је свечано отворио изложбу Српска
црквена уметност у Мађарској. Свечана седница је за
вршена доделом захвалница Клуба пријатеља Галери
је Матице српске.

атица српска, Доситејева задужбина и Срп
ска академија наука и уметности, органи
зовале су међународни научни скуп Доси
теј у српској култури, поводом 200. годишњице из
бора Доситеја Обрадовића за првог министра про
свете Србије. Реферати су првог и другог дана изла
гани у Београду. Првим делом скупа председавао је
председник Матице српске, академик Чедомир По
пов.  Трећег дана, рад је настављен у манастиру Кру
шедолу, под покровитељством Његовог преосвештен
ства епископа сремског господина Василија.  Завршни
ца скупа одржана је у Матици српској. Присутнима
се најпре обратио председник, академик Чедомир
Попов, који је говорио о доситејевским традицијама
на којим је заснована сама Матица српска. Троднев
ни рад резимирао је потпредседник Матице српске
проф. др Славко Гордић. На крају је мр Исидора По
повић говорила песму Лукијана Мушицког Сенима
Доситеја Обрадовића.
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савременим активностима кроз разговоре које су води
ли са Добрилом Мартинов, стручним сарадником за про
токол и односе са јавношћу.

Од 28. септембра до 2. октобра 2011. године: Галерија
Матице српске је учествовала на 44. Сајму туризма у
Новом Саду у оквиру пон уде Туристичке организације
Војводине која је презентовала потенцијале војвођан
ског туризма. Галерију Матице српске представила је
Александра Стефанов, кустос Галерије.
1. октобра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је у Ковачици представ
љао Матиц у српску на свечаности поводом 60. година
од оснивања Галерије наивне уметности и 20. година од
оснивања Галерије Бабка.
3. октобра 2011. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.
5. октобра 2011. године: у Галерији Матице српске је у
оквиру обележавања Дечје недеље одржана приредба
Папирнати свет мојих права и обавеза. Концерт и изло
жба су приређени у сарадњи са креативним часописом за
дец у Машталица и музичком школом „Исидор Бајић”.
6. октобра 2011. године: управник послова Матице срп
ске Јелена Веселинов је одржала састанак са стручним
сарадницима нау чних одељења Матице српске на ком је
прецизиран поступак ревизије спискова чланова сарад
ника Матице српске у одељењима, а поводом предстоје
ће Скупштине Матице српске.
6. и 7. октобра 2011. године: мр Драгојла Живанов и Ми
лена Врбашки, музејски саветници Галерије Матице срп
ске, учествовале су на стручном скупу Обреновићи у музеј
ским и другим збиркама Србије који је одржан у Музеју
рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу. Мр Дра
гојла Живанов је имала презентацију са темом Остав
штина династије Обреновић у манастиру Крушедолу а
Милена Врбашки са темом Кнез Михаило Обреновић –
Биог рафија у 14 дела из збирке Галерије Матице српске.
Наредног дана су учествовале на седници Изборне скуп
штине Музејског друштва Србије која је одржана у Горњем
Милановц у. Мр Драгојла Живанов је изабрана за члана.

7. октобра 2011. године: у Српској читаоници у Ириг у и
у манастиру Ново Хопово одржан је 48. Сабор библио
текара Срема. Из Библиотеке Матице српске Сабору је
присуствовала Новка Шокица Шуваковић, заменик управ
ника.
8. октобра 2011. године: Снежана Мишић, кустос Гале
рије Матице српске и Дарко Деспотовић, конзерватор,
боравили су у Мађарској, у Печ ују, ради враћања експо
ната изложбе Сава Текелија – велики српски добротвор у
Нови Сад.
10. октобра 2011. године: проф. др Душан Николић, ге
нерални секретар Матице српске, и др Радивоје Стојко
вић, директор гимназије Јован Јовановић Змај у Новом
Сад у који је уједно и председник Заједнице гимназија
Србије, разговарали су у зад ужбинском здању Марије
Трандафил о сарадњи и пот реби да гимназијалци из
Србије организовано долазе у посет у Матици српској и
њеним инстит уцијама. Том приликом је договорено да
Матица и Заједница гимназија Србије заједно упуте до
пис свим гимназијама са програмом који би обу х ватао
посет у нау чним одељењима Матице српске, обилазак
Пантеона Матице српске, посет у гимназији Јован Јова
новић Змај и Галерији Матице српске.
10. октобра 2011. године: у Матици српској је одржан
састанак радне групе за рестит уцију. Састанк у су при
суствовали Живко Киселички, председник Надзорног
одбора, Никола Стојшић, председник Економског одбо
ра, Јелена Веселинов, управник послова, Боривој Јури
шин, помоћник управника за правне послове, и Весна
Стојановић, млађи стручни сарадник за правне послове
Матице српске. Председавао је генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић.
10. октобра 2011. године: за запослене у Рукописном
одељењу Матице српске, организована је посета Арх иву
Српске академије нау ка и уметности и Арх иву Југосла
вије у Београд у, ради размене иск устава која треба да
допринесе унапређењу рада Одељења.
11. октобра 2011. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.
11. октобра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је имао састанак са Ру
жицом Радојчић, стручном сарадницом Јавног комунал
ног предузећа „Градско зеленило“ која је задужена за уре
ђење јавних површина. Том приликом, разговарано је о
уређењу простора испред главног улаза у зад ужбинско
здање Марије Трандафил и о начин у његовог одржава
ња, као и о сређивању залеђа зграде, у склоп у припрема
за претварања тог дела парцеле у паркинг простор.

7. и 14. октобра 2011. године: у оквиру изложбе Грађан
ски модернизам и популарна култура. Епизоде модног, по
модног и модерног (1918–1941) у октобру су одржана два
стручна тумачења. Изложбе су тумачиле др Симона Чу
пић, ауторка изложбе и пратеће публикације (7. октобра)
и Јелена Огњановић, стручна сарадница на изложби (14.
октобра).
7. октобра 2011. године: Матиц у српску су посетили ђа
ци из Пожаревца и упознали се са њеном историјом и

11. октобра 2011. године: у оквиру прославе Централног
института за конзервацију у Народном музеју у Београду,
Даниели Королија Црквењаков, конзерватору саветнику
Галерије Матице српске, свечано је додељен сертификат
о усавршавању у области конзервације слика модерне и
савремене уметности. Курс усавршавања је био део про
јекта сарадње Централног инстит ута за рестау рацију из
Рима и Централног института за конзервацију из Београ
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17. октобра 2011. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.
17. октобра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је одржао састанак са
запосленима зад уженим за припрем у Међународног
сајма књига у Београд у.
Од 17. до 25. октобра 2011. год ине: рад на сређивању
арх ивске грађе Манастира Бездина, започет прошле го
дине, настављен је у овом периоду. Уређен је архивски ма
теријал, настао од првих деценија XVIII па до XX века,
писан на латинском, немачком, мађарском, рум унском
и највише српском и црквенословенском језику. У екипи
су радили: Павле Станојевић, руководилац рада на те
рен у, Зоран Вељановић, виши арх ивист, Тихомир Ко
стовић, виши арх ивист, и Зоран Бабин, информатичар.
18. октобра 2011. године: председник Матице српске
академик Чедомир Попов је имао састанак у Одељењу
историјских нау ка у Српској академији нау ка и уметно
сти као члан Организационог одбора, ради одржавања
нау чног скупа о Балканским ратовима.

да, а сертификате су доделили министар културе, инфор
мисања и информационог друштва Реп ублике Србије,
господин Предраг Марковић, и амбасадор Италије у Бео
град у, Њ. Е. Армандо Варикио (Armando Varriccio).
11. до 16. октобра 2011. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, боравила је у Сло
венији где је у Љубљани учествовала на конференцији
„Идентитет, култ урална разноликост и наслеђе; улога
дечјих музеја у времен у брзих промена“, као и на састан
ку Форума словенских култура. На конференцији је уче
ствовала са радом „Галерија као едукативни центар“. Дана
16. октобра, мр Тијана Палковљевић је учествовала на
састанк у Форума словенских култ ура као координатор
за Србију. На састанк у су договарани буд ући пројекти
Форума и реализација стручног скупа из области музео
логије у Србији 2011. године, покретање награда из обла
сти култ урне баштине, као и даља сарадња земаља уче
сница у Форум у.
12. октобра 2011. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.
13. октобра 2011. године: председник Матице српске ака
демик Чедомир Попов је у Министарству иностраних
послова имао састанак у вези са изложбом Двеста годи
на српске дипломатије.

18. октобра 2011. године: у Краг ујевц у је поводом десе
тогодишњице упокојења епископа шумадијског др Саве
Вуковића представљена књига Изабрани богословско-ис
торијски радови епископа Саве Вуковића, коју је прире
дио Негослав Јованчевић. О дубоким везама владике Саве
и Матице српске, том приликом, говорила је Добрила
Мартинов. Промоција је завршена словом академика Ди
митрија Стефановића, потпредседника Матице српске,
о потреби да се следи пример владике Саве. Промоцији
је, као представник Матице српске, прис уствовала и мр
Милица Бујас, стручни сарадник Матице српске.

13, 14. и 15. октобра 2011. године: председник Матице
српске академик Чедомир Попов, потпредседник проф.
др Славко Гордић и генерални секретар проф. др Душан
Николић представљали су Матицу српску, као чланови
Организационог одбора, на Међународном нау чном ску
пу „Доситеј у српској култури”. Мр Александра Новаков,
стручни сарадник Српског биографског речника, је на
ступила са рефератом „Утицај дела Доситеја Обрадовића
на формирање српског националног идентитета у Скопљу
почетком двадесетог века”. (Опширније у прилог у)

18. октобра 2011. године: у Галерији Матице српске је одр
жана конференција за новинаре поводом обележавања Да
на Галерије. Програм Дана Галерије представила је мр Тија
на Палковљевић, управница Галерије, док је о пројекту, чији
су резултати представљени на изложби „Српска црквена
уметност у Мађарској“ која је тим поводом отворена, гово
рила Даниела Королија Црквењаков, конзерватор саветник.

14. октобра 2011. године: из штампе је изашао пети том
Српског биог рафског речника.
14. октобра 2011. године: у Новом Сад у је уприличена
свечаност поводом откривања споменика Лази Костићу,
рад академског вајара Стевана Филиповића. Свечаности
је у име Матице српске прис уствовала Добрила Марти
нов, стручни сарадник за протокол и односе са јавношћу.

18. октобра 2011. године: у Галерији Матице српске је
одржан састанак са представницима Предшколске устано
ве „Радосно детињство“ у вези са почетком новог едука
тивног програма за децу „Мој портрет за децу“ и реализа
ције едукативног тренинга „Галерија као вртић” који је
акредитован од стране Завода за унапређивање образо
вања и васпитања за 2011/2012. годин у.

од 16. до 19. октобра 2011. године: Биљана Ристић, начел
ник Одељења општих послова Галерије Матице српске,
прис уствовала је саветовању о финансијском пословању
које је на Палићу организовао Информативно пословни
центар д.о.о.
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20. октобра 2011. године: управник Библиотеке Матице
српске Миро Вуксановић присуствовао је уручењу Награ
де „Ђорђе Јовановић” у Библиотеци „Ђорђе Јовановић” у
Београд у. Награда је уручена проф. др Јован у Делићу за
књиг у Иван В. Лалић и њемачка лирика.

18. октобра 2011. године: након седнице Одељења јези
ка и књижевности у Огранк у САНУ у Новом Сад у, Би
блиотека Матице српске, Задужбинa Иве Андрића и САНУ
приредили су свечано представљање заједничког изда
ња Библиографија Иве Андрића (1911–2011) штампане по
водом стогодишњице објављивања првог Андрићевог
рада и педесетогодишњице Андрићеве Нобелове награ
де (1961). На свечаности су говорили академик Предраг
Палавестра, секретар Одељења језика и књижевности
САНУ, и дописни члан САНУ Миро Вуксановић, глав
ни уредник Библиографије Иве Андрића.
19. октобра 2011. године: мр Драгојла Живанов, музеј
ски саветник Галерије Матице српске је изабрана за пред
седника Надзорног одбора Музејског друштва Србије.
20. октобра 2011. године: председник Матице српске ака
демик Чедомир Попов је имао састанак са господином
Николом Стојшићем, председником Економског одбора
Матице српске.

21. октобра 2011. године: у седишту Матице српске је
одржана промоција петог тома Српског биографског реч
ника. О књизи су говорили проф. др Душан Иванић,
музејски саветник Бранислава Јордановић, проф. Ненад
Остојић и академик Чедомир Попов, председник Мати
це српске.
21. октобра 2011. године: одржана је седница Уређивач
ког и Редакционог одбора Српског биографског речника.
21. октобра 2011. године: у Галерији Матице српске је
свечано обележен Дан Галерије. (Опширније у прилог у)

22. октобрa 2011. године: председник Матице српске
академик Чедомир Попов и генерални секретар Матице
српс ке проф. др Душан Никол ић прим ил и су унук а
Васе Стајића господина Растка Швалбу. Разговору је
прис уствовала Соња Боб, стручни сарадник Рукописног
одељења.
23. октобра 2011. године: генерални секретар Матице срп
ске проф. др Душан Николић је на позив председника Скуп
штине Града Александра Јовановића, прис уствовао све
чаном откривању споменика Васе Стајића у Новом Саду.
23. октобра 2011. године: потпредседник Матице српске
проф. др Славко Гордић је присуствовао свечаности пово
дом Дана ослобођења Новог Сада (доделе Октобарских на
града и Новембарске повеље Новог Сада за 2011. годину).

20. октобра 2011. године: у Народној библиотеци „Стефан
Првовенчани” у Краљеву одржано је Вече о Иви Андрићу
поводом Андрићевих јубилеја и представљања Библиогра
фије Иве Андрића (1911–2011) у издању Библиотеке Матице
српске, Задужбине Иве Андрића и САНУ. О Иви Андрићу
и о Библиографији говорио је дописни члан САНУ и управ
ник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић, а Ан
дрићеве текстове читала је глумица Биљана Костантино
вић. Том приликом Миро Вуксановић поклонио је управ
ници краљевачке Библиотеке Драгани Типсаревић приме
рак Библиографије са пригодним текстом и даривао 500
књига из Библиотеке Матице српске у знак солидарно
сти након прошлогодишњег зем љотреса у Краљеву.
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25. октобра 2011. године: у програмском сегмент у „Из
ложбе“, у оквиру програмских активности Сајма књига
у Београд у, организована је изложба портрета и рукопи
са Саве Поповића Текелије (1761–1842), првог српског док
тора правних нау ка, добротвора и председника Матице
српске. (Опширније у прилог у)

23. октобра 2011. године: потпредседник Матице срп
ске проф. др Славко Гордић је прис уствовао свечаности
у Клубу војске Србије на Свечаној академији коју је орга
низовао СУБНОР АП Војводине поводом Дана ослобо
ђења Новог Сада од фашизма.
од 23. до 30. октобра 2011. године: Матица српска је
учествовала на Међународном сајму књига у Београду.
(Опширније у прилог у)
24. октобра 2011. године: председник Матице српске ака
демик Чедомир Попов је у Министарству иностраних по
слова имао састанак у вези са изложбом Двеста година
српске дипломатије.
24. октобра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је имао састанак са Пе
тром Јаћимовићем и Савом С. Тодоровим, члановима
Матице српске и Удружења „Ћирилица“.
24. октобра 2011. године: одржан је састанак групе за
реституцију национализоване имовине. Састанку су при
суствовали Никола Стојшић, председник Економског
одбора Матице српске, Живко Киселички, председник
Надзорног одбора Матице српске, управник послова Је
лена Веселинов и правници Боривој Јуришин и Весна
Стојановић. Председавао је генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић.
24. октобра 2011. године: из штампе је изашла књига
Скерлићев критички дух Мирослава Егерића, шеснаеста
у Едицији Матица Издавачког центра Матице српске.

25. октобра 2011. године: изашла је септембарска свеска
Летописа Матице српске у којој су објављени поетски и
прозни прилози Алека Вукадиновића, Радована Белог
Марковића, Драгана Кол унџије, Селимира Рад уловића,
Бошка Томашевића, Лазе Лазића, Паула Целана, Петера
Римкорфа, Хермана Ленца и Миливоја Анђелковића, а у
„Огледима” Јована Делића и Мила Ломпара. У „Сведо
чанствима” је In memoriam Милки Ивић (Мато Пиж у
рица) и текстови Живојина Станојчића, Бориса Лазића,
Богдана А. Поповића, Славка Гордића, Марка Недића и
разговор који је Радмила Гикић Петровић водила са Радо
ваном Белим Марковићем. О новим књигама Радована
Белог Марковића, Славка Гордића, Предрага Лазареви
ћа, Селимира Радуловића, Мирослава Тодоровића, Мио
драга Кајтеза, Зорана Богнара, Богдана Максимовића и
Срђана Орсића пиш у Фрања Петриновић, Драгана Бе
леслијин, Биљана Турањанин Николоп уло, Љиљана
Мачкић, Светлана Калезић Радоњић, Ранко Павловић,
Ненад Станојевић, Александар Б. Лаковић, Срђан Дам
њановић и Мирјана Коларски а Сабрана дела Радоја До
мановића представља Јана Алексић.
26. октобра 2011. године: у организацији Завода за уџ
бенике, на Београдском сајм у књига, у сали „Слободан
Селенић“ представљена је друга књига првог тома Српске
енцик лопедије. О књизи су говорили проф. др Драган
Станић, председник Уређивачког одбора, академик Ђор
ђе Злоковић, потпредседник, и проф. др Предраг Пипер,
потпредседник.
26. октобра 2011. године: одржана је свечаност поводом
пријема осамнаесте генерације питомаца и штићеника
Хуманитарног фонда „Привредник” у Свечаној сали Град
ске куће. У име Матице српске прис уствовала је Добри
ла Мартинов, стручни сарадник за протокол и односе са
јавношћу и члан Школског одбора Хуманитарног фонда
„Привредник”.

24. до 28. октобра 2011. године: на иницијативу и у ко
ординацији Даниеле Королије Црквењаков, конзерватора
саветника Галерије Матице српске, екипа стручњака из
области хуманистичких и природних нау ка спровела је
у манастиру Крушедолу први део мултидисциплинарних
нау чних испитивања икона са иконостаса овог манасти
ра. У склад у са савременим тенденцијама да се вредна
уметничка дела не измештају из своје средине, у мана
стиру је била монтирана савремена опрема за недеструк
тивна испитивања: XRF, UV и IR снимања икона. У про
учавањима икона учествовали су стручњаци из Институ
та за нуклеарне науке „Винча“ из Београда, Покрајинског
завода за заштит у споменика култ уре, Народног музеја
у Београд у, Реп убличког завода за заштит у споменика
култ уре и Галерије Матице српске.
25. октобра 2011. године: у оквиру свог излагачког кон
цепта Матица српска је читалачкој јавности представила
своју издавачк у делатност у 11 часова у сали „Борислав
Пекић“ Београдског сајма. (Опширније у прилог у)

26. октобра 2011. године: амбасадор Реп ублике Аустри
је у Београд у др Клеменс Која (Clemens Koja) приредио је
пријем у згради Скупштине Града Београда поводом
Националног празника Реп ублике Аустрије. Пријем у су
у име Матице српске прис уствовали потпредседник Ма
тице српске академик Димитрије Стефановић, управни
ца послова Јелена Веселинов и стручни сарадник за про
токол и односе са јавношћу Добрила Мартинов.
26. октобра 2011. године: у Градској библиотеци у Новом
Сад у одржано је књижевно вече Иво Андрић и Нобелова
награда. О Иви Андрићу говорили су управник Библио
теке Матице српске Миро Вуксановић и проф. др Миро
слав Егерић, а мисли из Андрићевих дела читао је глу
мац Југослав Крајнов. Том приликом Миро Вуксановић
даровао је Градској библиотеци примерак Библиографи
је Иве Андрића (1911–2011).
26. до 27. октобра 2011. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, боравила је у Мађар
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ској, у Сентандреји, како би присуствовала конференци
ји градова побратима Србије и Мађарске. На конферен
цији, која је по први пут одржана, учествовале су деле
гације 60 градова и насеља ове две зем ље. Конференцију
су свечано отворили градоначелник Сентандреје др Фе
ренц Диц и амбасадор Републике Србије у Мађарској Де
јан Шаховић. Прис утне су поздравили и заменик градо
начелника Будимпеште Мик лош Чомош и председник
Самоу праве Срба у Мађарској Љубомир Алексов. Тема
конференције била је мог ућност развоја прекограничне
сарадње, коришћење ИПА фондова у те сврхе, трансна
ционални програм за Југоисточн у Европ у, као и импле
ментација Дунавске стратегије. По завршетку конферен
ције, мр Тијана Палковљевић је у Српском црквеном
музеју одржала говор на свечаном затварању изложбе
Копије зидног сликарства манастира Бођана из колекције
Галерије Матице српске заједно са његовим преосвештен
ством владиком будимским господином Лукијаном. То
ком боравка у Мађарској мр Тијана Палковљевић је при
суствовала састанк у са конзулом Реп ублике Србије у
Мађарској Миланом Вукосављевићем, чија је тема била
мог ућност сарадње на будућим пројектима Галерије Ма
тице српске и институција културе у Мађарској, као и на
пројектима везаним за заштит у култ урног наслеђа Срба
у Мађарској.

нов, стручним сарадником за протокол и односе са јав
ношћу упознали се са њеном историјом и савременим
активностима.
27. октобра 2011. године: дописни члан САНУ Миро Вук
сановић је у својству председника водио седниц у Ин
стит ута за српски језик САНУ.
28. октобра 2011. године: генерални секретар Матице срп
ске проф. др Душан Николић је у Београд у разговарао
са госпођом Горданом Петковић, генералним секрета
ром Народне банке Србије, о заједничком организовању
изложбе о српском новц у у Дипломатској мисији Реп у
блике Србије у Брисел у. Састанк у су прис уствовали Не
венка Савовић, директор одељења за ком уникације На
родне банке Србије, и стручни сарадник Матице српске
мр Драгана Белеслијин.
28. октобра 2011. године: у Галерији Матице српске су
поводом отварања изложбе Српска црквена уметност у
Мађарској одржане Конзерваторске приче под називом
„Познавање материје уметничког дела“. Даниела Коро
лија Црквењаков, конзерватор саветник, представила је
конзерваторска и нау чна испитивања спроведена на три
експоната која су изложена у оквиру помен уте изложбе.
28. октобра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је примио председника
Друштва „Црњански” из Берлина, господина Милорада
Живојнова. Том прилом, вођени су разговори о превође
њу дела Милоша Црњанског са српског на немачки језик.
31. октобра 2011. године: у Матици српској је одржан
састанак радне групе за рестит уцију. Састанк у су при
суствовали Живко Киселички, председник Надзорног
одбора, Никола Стојшић, председник Економског одбора,
Јелена Веселинов, управник послова, Боривој Јуришин,
помоћник управника за правне послове, и Весна Стојано
вић, млађи стручни сарадник за правне послове Матице
српске. Председавао је генерални секретар Матице срп
ске, проф. др Душан Николић.
31. октобра 2011. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.
31. октобра 2011. године: проф. др Тања Поповић пре
дала је рукопис књиге Јован Јовановић Змај за треће ко
ло Антологијске едиције Десет векова српске књижевно
сти Издавачког центра Матице српске.

27. октобра 2011. године: председник Матице српске
академик Чедомир Попов и генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић су имали састанак са
представницима Друштва „Мил утин Миланковић” из
Београда: Славком Максимовићем, председником Дру
штва, Слободаном Стојановићем, извршним директором,
Николом Стојшићем и Ратком Чалошевићем, члановима
Друштва. Састанк у је прис устовала Јелена Веселинов,
управник послова Матице српске.

31. октобра до 1. новембра 2011. године: поводом 140.
годишњице од оснивања Призренске богословије одр
жан је нау чни скуп Историја и значај Призренске бого
словије на којем је учествовала мр Александра Новаков
излаж ући рад Митрополит Рашко-призренски – сведо
ци рада Призренске богословије у Османском царству.
Том приликом је у име Матице српске однела на пок лон
Призренској богословији пет томова Српског биографског
речника.

27. октобра 2011. године: председник Матице српске
академик Чедомир Попов и генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић примили су Миливоја
Курјачког и Радета Бокана у вези са предлогом да се уз
подршку Матице српске организује Исељеничка недеља.
Састанк у је прис устовала Јелена Веселинов, управник
послова Матице српске.

31. октобра 2011. године: Даниела Королија Црквењаков,
конзерватор саветник Галерије Матице српске, је у свој
ству председника комисије за додел у награда удружења
„Реантика” доделила награду „Милорад Медић“ Милици
Стојановић Марић из Народног музеја у Београду, за изу
зетне доприносе у области конзервације и рестау рације
слика.

27. октобра 2011. године: Матиц у српску су посетили
ученици и професори Основне школе „Милош Обрено
вић” из Аранђеловца и у разговору са Добрилом Марти
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НА САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ
Матица српска је, заједно са својим институција
ма, представила издавачку делатност на Међуна
родном сајму књига у Београду. На савремено
опремљеномштанду,забележенајерекорднапо
сећеност и најуспешнија продаја старих и нових
издања,запоследњихдесетакгодина.
Промоција нових издања одржана је 25. октобра,
усалиБорис лавПекић.Уводноизлагањеоукупној
издавачкојделатностиимаојепотпредседникМа
тице српске проф. др Славко Гордић. Потом су
говорилиакадемикЧедомирПопов,главнииод
говорниуредникСрпскогбиог рафскогречника;до
писничланСАНУМироВуксановић,главнииод
говорниуредникИздавачкогцентраМатицесрпске
ипроф.дрВладиславаГордићПетковић,главнии
одоворниуредникедицијеПрвакњига.Међуизда
вачкимподухватимакојисуобележилипродукци
јуМатицесрпскеу2011.годинипосебносеиздва
јају:другакњигапрвогтомаСрпскеенцик лопедије
(БеогБуш); пети том Српског биог рафског речника
(КвМао); Правопис српскога језика и Једнотомни
речниксрпскогајезика.Унизукапиталнихиздања
посебно место заузима друго коло Антологијске
едицијеДесетвековасрпскекњижевностиуизда
њуИздавачкогцентраМатицесрпске.
УизложбеномделуБеоградскогсајмаГалеријаМа
тицесрпскеиРукописноодељењеМатицесрпске
приредили су изложбу портрета и рукописа по
водом250.годишњицерођењаСавеПоповићаТе
келије. Изложбу је 25. октобра свечано отворио
председникМатицесрпскеакадемикЧедомирПо
пов.КустосизложбејемрСнежанаМишић.Руко
писесуприпремилеАлександраЈовановићиВу
кицаТуцаков.
УреализацијиМатичиногнаступанаСајмукњи
га учествовали су: Биљана Блажек, Соња Боб, Је
ленаВеселинов,МајаГаћеша,ТатјанаДринић,Јул
кица Ђукић, Мира Ерић, Мирјана Зрнић, Саша
Кулић,МираКарановић,СлавицаЛазић,Светлана
Макарић, Светлана Милашиновић, Милена Ми
кић, Александра Николић, Владимир Николић,
Александра Новаков, Миленко Проданов, Брани
славПоповић,ВеснаСтојановић,КатаринаСунајко
иДраганТубић.
ЗакоординацијујебилазадуженаАлександраЈо
вановић,азаопремањештандаипоставкуизложбе
ВукицаТуцаков.
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РЕЧНИК СРПСКОГА ЈЕЗИКА
МАТИЦА СРПСКА, Нови Сад, 2011
Тврди повез, 30 цм, 1.561 страна
ISBN 9788679460042

СРПСКИ БИОГРАФСКИ РЕЧНИК
Том пети (слова Кв–Мао)
МАТИЦА СРПСКА, Нови Сад, 2011
Тврди повез, 25 цм, 852 страна
ISBN 9788679460851

СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
Том први, књига 2
(слова Беог–Буш)
МАТИЦА СРПСКА,
Нови Сад, 2011
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ, Београд
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд
Тврди повез, 30 цм, 690 страна
ISBN 9788679460974

ПРАВОПИС СРПСКОГА ЈЕЗИКА
МАТИЦА СРПСКА, Нови Сад, 2011
Тврди повез, 24 цм, 503 страна
ISBN 9788679460790

Друго коло Антологијске едиције „Десет векова српске књижевности”

• Захарија Орфелин
приређивач Боривој Чалић
• Милован Видаковић
приређивач проф. др Радослав Ераковић
• Лаза Костић
приређивач академик Љубомир Симовић
• Симо Матавуљ
приређивач проф. др Драгана Вукићевић
• Стеван Сремац
приређивач проф. др Горан Максимовић

• Петар Кочић
приређивач академик Светозар Кољевић
• Исидора Секулић
приређивач проф. др Слободанка Пековић
• Иво Андрић (друга књига)
приређивач проф. др Славко Гордић
• Милош Црњански (друга књига)
приређивач проф. др Горана Раичевић
• Јован Скерлић
приређивач академик Предраг Палавестра
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