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Светосавска свечаност

Дан добротвора Матице српске

Свечани скуп посвећен Иви Андрићу

Представљање Српске енциклопедије у Матици српској

Изложба о Милутину Миланковићу

Представљање Српског биографског речника у Коларчевој задужбини

портрет за музеј одржане четири креативне радиони
це: Моја грана на породичном стаблу, Приче из старе
шкриње, Омиљени празнични колачић и Новогодишње
зујање уз Нектар − Маскенбал под сликама. Радионице
су водиле Александра Стефанов и Снежана Мишић, ку
стоси Галерије, у сарадњи са студенткињама са Одсека
за педагогију Филозофског фак ултета у Новом Сад у.

1. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је представљао Мати
цу српску на прослави Дана Филозофског фак ултета у
Новом Сад у који је обележен одржавањем Шестог међу
народног интердисциплинарног симпозијума Сусрет
култура.
1. децембра 2011. године: одржана је седница Уредни
штва едиције Библиографије и седница Одбора Лекси
кографског одељења.
2. децембра 2011. године: одржана je седница Одбора
Одељења за друштвене нау ке.
2, 9. и 16. децембра 2011. године: у Галерији Матице
српске је током трајања изложбе Имагинаријум Павла
Симић, ауторка изложбе и пратећег каталога Милена
Врбашки одржала три стручна тумачења: Графичке тех
нике кроз Имагинаријум Павла Симића, Западноевроп
ска репродуктивна графика и графички лист као предло
жак за ликовна дела и Павлe Симић и националнa умет
ност у XIX веку.

5. децембра 2011. године: радници ЈКП Пут су заврши
ли нивелисање и насипање туцаником парцеле у залеђу
Трга Марије Трандафил. Тиме је окончана једна од сло
женијих фаза изградње паркинг простора који ће кори
стити запослени у Матици српској и грађани Новог Са
да. Посао је реа лизован уз подршку управе Града Новог
Сада. За праћење радова на терен у је у име Матице срп
ске зад ужен Боривој Јуришин, помоћник управника по
слова.
5. децембра 2011. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.
5. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је имао састанак са го
сподином Гораном Болићем, замеником градоначелни
ка Новог Сада, у вези са санирањем влаге у дел у зад у
жбинског здања Марије Трандафил и сређивањем про
стора који користи Рукописно одељење.

3. децембра 2011. године: представници Матице српске
су прис уствовали свечаности Оснивачке скупштине
Друштва чланова Матице српске у Јагодини. У згради
Поморавског округа у Јагодини прис утне је поздравио
председник Матице српске академик Чедомир Попов,
потпредседник Матице српске проф. др Слободан Ћур
чић је представио капитална издања Матице српске, a
главни уредник Српске енцик лопедије проф. др Драган
Станић представио је друг у књиг у првог тома Српске
енцик лопедије. Управник послова Матице српске Јелена
Веселинов говорила је о правним питањима у вези са
формирањем Друштва. За председника Друштва иза
бран је Зоран Марковић, за потпредседника др Предраг
Јашовић и за генералног секретара Друштва Милан
Маљковић. Поред тога, изабрани су и Управни и Над
зорни одбор Друштва.

6. децембра 2011. године: представљена је књига Петра
Жебељана Ждралови над Перлезом. Прис утне је поздра
вио председник Матице српске академик Чедомир По
пов. О књизи су говорили мр Драгана Белеслијин, Ђор
ђе Рандељ, Борислав Чичовачки и аутор. Одломке из
књиге читао је Миодраг Петровић, драмски уметник. У
музичком дел у програма учествовали су: Исидора Же
бељан, клавир; Борислав Чичовачки, обоа и Јулија Хар
тиг, виолина. Изведене су композиције: Исидора Жебе
љан: Музички фрагменти писани за позоришну пред
ставу „Чудо у Шарган у” Љубомира Симовића; Академик
Дејан Деспић: „Per due”, за обоу и виолин у; Бела Барток:
Три става из „44 дуета”, за обоу и виолин у; Исидора Же
бељан: Музика за позоришну представу Љубивоја Ршу
мовића „У цара Тројана козје уши”, два става из сегмен
та „Три козја увета”.

3. децембра 2011. године: у Галерији Матице српске је
одржан акредитовани едукативни тренинг Галерија као
вртић за васпитаче ПУ „Радосно детињство“. Тренинг
су водиле мр Тијана Палковљевић, управница Галерије,
др Јована Мил утиновић са Одсека за педагогију Фило
зофског фак ултета у Новом Сад у, Снежана Мишић и
Александра Стефанов, кустоси Галерије.

6. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић, председник Економ
ског одбора Матице српске Никола Стојшић и стручни
сарадник Рукописног одељења Александра Јовановић

3, 10, 17. и 24. децембра 2011. године: у Галерији Мати
це српске су у оквиру едукативног програма за дец у Мој
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8. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић, председник Економ
ског одбора Матице српске Никола Стојшић, председ
ник Надзорног одбора Матице српске Живко Киселич
ки и помоћник управника послова Матице српске Бо
ривој Јуришин су имали састанак са Павелом Севери
нијем, стечајним управником ПИК Бечеј, у вези са има
њем Фантаст, које је Богдан Дунђерски завештао Ма
тици српској.

имали су састанак у Удружењу „Мил утин Миланковић“
у Београд у. Разговори су вођени са мр Славком Макси
мовићем, председником Удружења и Слободаном Сто
јановићем, потпредседником Удружења у циљу органи
зовања заједничких промотивних и активности о Ми
лутин у Миланковићу.
6. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић, председник Економ
ског одбора Матице српске Никола Стојшић и стручни
сарадник Рукописног одељења Александра Јовановић
су имали састанак у Народној банци Србије. Разговори
су вођени са Невенком Савовић, директором Одељења
за ком уникације, Весном Ковач, шефом Одсека за изло
жбе и едукацију, и Снежаном Цвијетић, стручним са
радником из Одсека за изложбе и едукацију. На састан
ку су вођени разговори о сарадњи Матице српске, На
родне банке Србије и Фонда за европске послове АП
Војводине и припреми изложбе „Српски новац од XIII
до XXI века“ у више европских градова током 2012. го
дине.

8. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић, председник Економ
ског одбора Матице српске Никола Стојшић, председ
ник Надзорног одбора Матице српске Живко Киселич
ки и помоћник управника послова Матице српске Бо
ривој Јуришин су имали састанак са председником Оп
штине Бечеј господином Петером Кнезијем, у вези са
кућом у центру Бечеја, коју је Богдан Дунђерски заве
штао Матици српској, а која је након национализације
дата на коришћење Општини Бечеј.

6. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић, председник Економ
ског одбора Матице српске Никола Стојшић и стручни
сарадник Рукописног одељења Александра Јовановић
имали су састанак у Народном музеју у Београд у. Том
приликом су са директором Народног музеја др Татја
ном Цвјетићанин вођени разговори о укључивању Му
зеја у припрем у различитих изложби усмерених на
представљање српске култ уре у зем љи и иностранству.
6. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је имао састанак са ди
ректором Службеног гласника Слободаном Гаврилови
ћем, саветником председника Реп ублике Србије проф.
др Тривом Инђићем и деканом Правног факултета проф.
др Ранком Кечом.

8. децембра 2011. године: Матица српска и Удружење
чланова и пријатеља Матице српске у Кикинди органи
зовали су представљање нових издања Матице српске и
Издавачког центра Матице српске у концертној сали
Народног музеја у Кикинди. О издавачкој делатности
Матице српске и Издавачког центра Матице српске у
2011. години говорио је проф. др Славко Гордић, о пе
том том у Српског биографског речника главни уредник
академик Чедомир Попов, о Српској енцик лопедији
уредник проф. мр Ненад Остојић. Управница послова
Матице српске Јелена Веселинов упознала је прис утне
са радом до сада основаних удружења чланова и прија
теља Матице српске.

7. децембра 2011. године: председник Матице српске
академик Чедомир Попов је учествовао у рад у Органи
зационог одбора за прославу 200 година српске дипло
матије у Министарству спољних послова.
7. децембра 2011. године: у Матици српској је одржан
састанак Друштва лекара Војводине. Том приликом го
сте је у име Матице српске поздравио стручни сарадник
Лексикографског одељења Драган Тубић.
7. децембра 2011. године: дописни члан САНУ и управ
ник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић при
суствовао је седници Националног савета за култ уру
Реп ублике Србије у Палати Србија.

8. децембра 2011. године: у Свечаној сали Матице срп
ске управник Библиотеке Матице српске Миро Вукса
новић уручио је уверења о положеном стручном испит у
у библиотечкој делатности кандидатима који су овај ис
пит положили у новембарском рок у.

7. децембра 2011. године: заменик управника Библио
теке Матице српске Новка Шокица Шуваковић посети
ла је Библиотек у САНУ и разговарала са замеником
управника Милком Зечевић о пословима од заједничког
интереса.

8. децембра 2011. године: Народна библиотека у Звор
ник у организовала је „Вече о Иви Андрићу” на ком је
говорио дописни члан САНУ и управник Библиотеке
Матице српске Миро Вуксановић. Том приликом он је
директорки Народне библиотеке у Зворник у Негосави
Стјепановић уручио Библиог рафију Иве Андрића (1911–
2011), заједничко издање Библиотеке Матице српске, За
дужбине Иве Андрића и САНУ.

7. децембра 2011. године: у Галерији Матице српске је
одржано предавање о решењу климатизације у Ризници
манастира Хиландара. Предавање је одржао експерт за
климатизацију, инжењер Живојин Перишић из Београда.
8. децембра 2011. године: потпредседник Матице срп
ске проф. др Славко Гордић је учествовао у рад у Про
грамског савета Вуковог сабора у Вуковој зад ужбини.
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12. децембра 2011. године: одржана је седница Извр
шног одбора Матице српске.

8. и 9. децембра 2011. године: у Галерији Матице српске
је одржана дводневна радионица Централног инстит ута
за конзервацију у Београд у, са темом Менаџмент у кон
зервацији. Радионици је прис уствовало 30 учесника.

12. децембра 2011. године: на свечаности „Деведесет го
дина живота и рада академика Иштвана Селија” у
Огранк у САНУ у Новом Сад у текст академика Имре
Борија о академик у Иштван у Селију казивао је инфор
матор Библиотеке Матице српске Петер Хајнерман.

8. и 9. децембра 2011. године: Снежана Мишић и Алек
сандра Стефанов, кустоси Галерије Матице српске, при
суствовале су конференцији „Право деце на култ уру” и
Тржница идеја – Култ ура за школе, која је у организаци
ји Амбасаде Шведске, Култ урног центра Београда и
Фонда Б92 одржана у Култ урном центру Београда.
9. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је прис уствовао свеча
ном отварању Туристичког информативног центра Гра
да Новог Сада на Трг у слободе.
9. децембра 2011. године: проф. др Мирко Штарк и аси
стент Душица Драгин са студентима Академије уметно
сти који студирају на групи за прод укцију посетили су
Матиц у српску. Том приликом их је поздравио председ
ник Матице српске академик Чедомир Попов. Са орга
низацијом и начином функционисања их је упознала
Јелена Веселинов, управница послова, а о историји Ма
тице српске им је говорила Добрила Мартинов, стручни
сарадник за протокол и односе са јавношћу. Том прили
ком је договорено да студенти са ове студијске групе до
лазе на пракс у у Матиц у српску и помогн у у организа
цији свечаности и других манифестација.

13. децембра 2011. године: свечаношћу под називом
„Андрићу у спомен” Матица српска је обележила јуби
леј 50 година од уручења Нобелове награде Иви Андри
ћу. Академик Чедомир Попов, председник Матице срп

9. децембра 2011. године: представници Народне би
блиотеке Србије, Библиотеке Матице српске и Библио
текарског друштва Србије одржали су седниц у у Народ
ној библиотеци Србије на којој је изабрана комисија за
израд у дванаест правилника, подзаконских аката Зако
на о библиотечко-информационој делатности. Из Би
блиотеке Матице српске седници су прис уствовали Ми
ро Вуксановић, Милена Мирић и Душица Грбић.
9. децембра 2011. године: Градска библиотека „Карло
Бијелицки” у Сомбору организовала је књижевно вече
„Андрић у Сомбору” на ком је бесед у о Андрићу кази
вао управник Библиотеке Матице српске Миро Вукса
новић, а текстове из Андрићевих дела говорили Исидо
ра Поповић и Бранислав Поповић. Том приликом ди
ректорки Градске библиотеке „Карло Бијелицки” Ми
љани Зрнић Миро Вуксановић уручио је Библиографију
Иве Андрића (1911–2011).

ске, говорио је о Андрићевој дипломатској каријери а
бесед у о његовом књижевном рад у одржао је проф. др
Славко Гордић, потпредседник Матице српске. Одло
мак из текста „О причи и причању” (стокхолмска бесе
да) прочитала је мр Исидора Поповић, стручни сарад
ник Рукописног одељења. Изложбу „Иво Андрић и Ма
тица српска” приредила је Александра Јовановић,
стручни сарадник Рукописног одељења.

10. децембра 2011. године: Библиотека Матице српске
послала је Библиографију Иве Андрића (1911–2011) на
адресе 190 општинских, градских и високошколских
библиотека у зем љи и на адресе 88 иностраних партне
ра у размени и лектората за српски језик.

13. децембра 2011. године: књига Лаза Костић прире
ђивача академика Љубомира Симовића, објављена у
другом кол у Антологијске едиције Десет векова српске
књижевности Издавачког центра Матице српске, про
мовисана је на Трибини Библиотеке САНУ. Говорили су
дописни члан САНУ и главни уредник Антологијске
едиције Миро Вуксановић, академици Светозар Коље
вић и Милосав Тешић, проф. др Мирјана Д. Стефано
вић и аутор.

12. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић и председник Економ
ског одбора Матице српске Никола Стојшић имали су
састанак са Мирославом Васином, покрајинским секре
таром за рад, запошљавање и равноправност полова у
Влади АП Војводине. Том приликом, вођени су разгово
ри о враћању национализоване имовине у Бечеју, као и
о другим акт уелним питањима.
12. децембра 2011. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.

14. децембра 2011. године: одржана је седница Српске
енцик лопедије.
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не библиотеке „Доситеј Обрадовић”. Свечаности је из
Библиотеке Матице српске прис уствовао управник Ми
ро Вуксановић.

14. децембра 2011. године: Матиц у српску су посетили
гости Нау чног инстит ута за ветеринарство „Нови Сад”,
реа лизатори ИПА програма међуграничне сарадње Хр
ватска–Србија из Осјечко-барањске жупаније. Госте је
поздравио председник Матице српске академик Чедо
мир Попов. Током обиласка свечаних просторија Мати
це српске са историјом и данашњим активностима нај
старије установе нау ке и култ уре их је упознала Добри
ла Мартинов, стручни сарадник за протокол и односе са
јавношћу.

16. децембра 2011. године: мр Драгојла Живанов и Ми
лена Врбашки, музејске саветнице Галерије Матице срп
ске, прис уствовале су Скупштини Музејског друштва
Србије која је одржана у Атријум у Народног музеја у
Београд у.

16. децембра 2011. године: Доситејева зад ужбина и Ма
тица српска су одржале свечаност „Доситеју у спомен”,
којом је завршена година јубилеја – 200 година од постав
љења Доситеја Обрадовића за министра просвете. О До
ситеју Обрадовићу, његовој историјској улози, о Задужби
ни и њеном програм у и активностима и међународном
нау чном скуп у који је одржан у години јубилеја, њего
вом књижевном и просветитељском рад у говорили су:

15. децембра 2011. године: у организацији Самоу праве
Срба у Мађарској, Матице српске и Српске православне
црквене општине Будимпешта, поводом 250. годишњи
це рођења Саве Текелије проф. др Љубомирка Крк љуш,
секретар Одељења за друштвене нау ке, и проф. др Бран
ко Бешлин, секретар Лексикографског одељења, промо
висали су фототипско издање књиге Александра Фори
шковића Текелије. Војничко племство XVIII века у Теке
лијан ум у у Будимпешти.
15. децембра 2011. године: одржан је састанак Његоше
вог одбора.
15. децембра 2011. године: одржан је састанак Жирија
за додел у Змајеве награде.
15. децембра 2011. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, прис уствовала је у
својству потпредседнице састанк у Одбора за подршку
иницијативи за кандидат уру Града Новог Сада за европ
ску престониц у култ уре 2020. године, који је одржан у
Култ урном центру Новог Сада. На састанк у је предста
вљена стратегија Града за кандидат уру и предлог актив
ности одбора у првој половини 2012. године. Скупшти
на Града је усвојила предложен у стратегију и подржала
иницијативу за кандидат уру.

академик Чедомир Попов, председник Матице српске;
Мирјана Драгаш, управница Зад ужбине „Доситеј Обра
довић”; проф. др Славко Гордић, потпредседник Матице
српске и проф. др Душан Иванић, члан Управног одбо
ра Зад ужбине. Одломке из Доситејевих текстова читала
је Рада Ђуричин, драмска уметница. У музичком про
грам у учествовали су: Сања Керкез, сопран, првакиња
Београдске опере; Иван Томашев, бас, првак Београдске
опере; Иван Јовановић, клавир.

16. децембра 2011. године: председник Матице српске
академик Чедомир Попов и проф. др Драган Станић,
главни уредник Српске енцик лопедије, имали су саста
нак са директором Завода за уџбенике Милољубом Ал
бијанићем у Београд у.
16. децембра 2011. године: одржан је састанак Уредни
штва Зборника за друштвене науке.

19. децембра 2011. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.

16. децембра 2011. године: Општина Стара Пазова ор
ганизовала је свечани испраћај у пензију Ратка Чолако
вића који је тридесет и две године био директор Народ

19. децембра 2011. године: одржан је састанак Одбора
Одељења за друштвене нау ке.
5

23. децембра 2011. године: десет приређених и рецензи
раних књига трећег кола Антологијске едиције Десет
векова српске књижевности Издавачки центар Матице
српске предао је на Конк урс Министарства култ уре за
суфинансирање издавања првих капиталних дела која
се објављују на српском језик у у области култ уре и вред
них дела из области домаће и преводне књижевности у
2012. години.

20. децембра 2011. године: одржан је други скуп о пери
одичним издањима Матице српске (први је одржан 11.
новембра 2011. године), ком су прис уствовали уредници,
чланови уређивачких одбора и стручни сарадници. При
сутнима су се на почетку обратили председник Матице
српске академик Чедомир Попов и потпредседник проф.
др Славко Гордић. Председавао је проф. др Душан Нико
лић, генерални секретар Матице српске. На првом скуп у
сваки од уредника је указао на постојеће проблеме и на
мог ућа решења тих проблема, затим су вођени разгово
ри по тематским целинама. Утврђено је да постоје слич
ни проблеми и да се они мог у решавати кроз размену ис
кустава уредништава и заједничким деловањем на нивоу
Матице српске. Оцењено је да зак ључци са састанка
представљају добру подлог у за даље разговоре унутар
инстит уције, као и за разговоре са представницима Ми
нистарства образовања и науке. На другом скуп у је, на
кон уводних излагања, на питања чланова уређивачких
одбора одговарао проф. др Тибор Сабо, помоћник мини
стара просвете и нау ке у Влади Реп ублике Србије. Гово
рило се о мог ућностима побољшања рада и квалитета
нау чних публикација, о категоризацији часописа и сл.
20. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је у згради Владе АП
Војводине имао састанак са председником Владе АПВ
др Бојаном Пајтићем. Том приликом, вођени су разго
вори о досадашњој сарадњи и пројекцији развоја Мати
це српске.
21. децембра 2011. године: у Матици српској је одржана
свечаност поводом 100 година од рођења Гојка Николи
ша, у организацији Друштва за историју медицине.
22. децембра 2011. године: у серији Ћирилске рукописне
књиге Библиотеке Матице српске објављена је петнае
ста књига Пролози. Службе и житија Душице Грбић.
22. и 23. децембра 2011. године: у Галерији Матице срп
ске је одржана дводневна радионица Централног инсти
тута за конзервацију у Београд у, са темом Музејска згра
да. Радионици је прис уствовало 20 учесника.

26. децембра 2011. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.
26. децембра 2011. године: поводом 195 година од рође
ња велике добротворке Марије Трандафил (1816–1882)
одржан је Дан добротвора Матице српске, који су на
различите начине подржали активности Матице српске
током 2011. године. (Опширније у прилог у)
26. до 30. децембра 2011. године: у Галерији Матице
српске су у оквиру манифестације Новосадске дечје зим
зарије реа лизоване четири креативне радионице наме
њене деци као део едукативног програма Мој портрет
за музеј: Моја омиљена играчка, Моја грана на породич
ном стаблу, Огледало мога лица и Шапутање из прошло
сти. Дружење је завршено доделом Диплома за малог
познаваоца уметности сваком детет у које је учествова
ло у програм у. Радионице су водиле Александра Стефа
нов, кустос за едукацију и Јелена Огњановић, волонтер,
у сарадњи са студенткињама са Одсека за педагогију
Филозофског фак ултета у Новом Сад у.

27. децембра 2011. године: у Галерији Матице српске је
одржана конференција за новинаре поводом отварања
изложбе Збирка вајарских радова Галерије Матице срп
ске. На конференцији су говорили мр Тијана Палковље
вић, управница Галерије и Ратомир Кулић, аутор изло
жбе и каталога.
27. децембра 2011. године: председник Матице српске
академик Чедомир Попов је имао састанак са председ
ником Српске академије нау ка и уметности академиком
Николом Хајдином.
23. децембра 2011. године: на свечаном отварању мани
фестације Новосадске дечје зимзарије које је одржано у
Позоришту младих, Галерија Матице српске је као једна
од учесника представила свој програм. Програм који ће
се одвијати у Галерији од 26. до 29. децембра представи
ле су Александра Стефанов, кустос за едукацију и во
лонтер Јелена Огњановић, које су том приликом одржа
ле и једн у радиониц у за дец у.

27. децембра 2011. године: одржан је састанак Програм
ског савета манифестације Исељеничка недеља 2012. Са
станк у су прис уствовали: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, Ђорђо Прстојевић,
помоћник министра за дијаспору у Влади Реп ублике
Србије, Андреј Бурсаћ, члан Градског већа Новог Сада
зад ужен за култ уру, Мирослав Алексић, представник
Библиотеке Матице српске, Жарко Димић, представник
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Општине Сремски Карловци, Раде Бокан, представник
клуба Neoplanta, члан. Састанк у је прис уствовао и Мио
драг Остојић, саветник министра у Министарству за
дијаспору. Председавао је проф. др Душан Николић, ге
нерални секретар Матице српске, председник Савета.

4. јан уара 2012. године: на предлог Библиотеке Матице
српске, њен истакн ути стручњак за стару књиг у и њен у
историју Лазар Чурчић добио је националну пензију 2011.
год ине, као први библиотекар у Србији с так вим при
знањем.

28. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је одржао састанак са
представницима Удружења Мил утин Миланковић из
Београда у вези са организовањем изложбе о Мил утин у
Миланковићу. Састанк у су прис уствовали, испред
Удружења: мр Славко Максимовић, председник, Слобо
дан Стојановић, потпредседник, Никола Стојшић и Рат
ко Чалошевић, чланови Удружења. Састанк у је прис у
ствовала и представник Завода за уџбенике Алена Пе
шков, као и сарадници Матице српске: Александра Јо
вановић, Драгана Белеслијин, Вукица Туцаков, Драган
Тубић, Владислав Цап и Љиљана Дражић.

9. јан уара 2012. године: Библиотека Матице српске је
поводом 150-годишњице рођења приповедача, романо
писца и драмског писца Јанка Веселиновића (1862–1905)
припремила електронску изложбу грађе из својих и збир
ки Рукописног одељења матице српске.
10. јануара 2012. године: одржана је седница Председни
штва Матице српске.
11. јануара 2012. године: дописни члан САНУ и управник
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић присуство
вао је седници Националног савета за култ уру Реп убли
ке Србије.
12. jан уара 2012. године: Матиц у српску су посетили и
са њеним активностима и историјом се упознали пред
ставници Синдиката запослених у образовању, нау ци и
култ ури Војводине са својим гостима, представницима
једне од највећих синдикалних централа у Румунији. При
мили су их Добрила Мартинов, стручни сарадник за
протокол и односе са јавношћу, и Бранислав Поповић,
председник Синдикалне организације Матице српске.

28. децембра 2011. године: одржана је седница Уредни
штва Зборника за славистику.
28. децембра 2011. године: одржана је Новогодишња
представа за дец у запослених из Матице српске и Би
блиотеке Матице српске.
29. децембра 2011. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је у Матици српској
имао радни састанак са Миодрагом Љубичићем, помоћ
ником директора ЈП Паркинг сервис. Том приликом,
вођени су разговори о претварању парцеле Матице срп
ске у залеђу Трга Марије Трандафил у паркинг простор,
као и о активностима Секције Матице српске за техничке
нау ке и техничк у култ уру. Састанк у су прис уствовали
др Бранислав Боровац, професор Фак ултета техничких
нау ка у Новом Сад у, члан Секције, и помоћник управ
ника послова Матице српске Боривој Јуришин.

12. jан уара 2012. године: након преузимања дужности
директора Аустријског култ урног форума мр Николаус
Келер (mag. Nicolaus Keller) први пут је посетио Матиц у
српску. У његовој пратњи су биле Андреа Јингер (Andrea
Jünger) и Мартина Пипал (Martina Pippal), историчарке
уметности. Госте је примио проф. др Славко Гордић, пот
председник Матице српске. У разговорима је учествова
ла и Добрила Мартинов, стручни сарадник за протокол
и односе са јавношћу. Након разгледања свечаних про
сторија Матице српске и упознавања са историјом и ак
тивностима Матице српске, гости су се задржали у дужем
разговору изражавајући поштовање за постигн ућа Ма
тице српске и спремност за сарадњу.

28. децембра 2011. године: из штампе је изашла Библио
графија књига у Војводини за 2009. годин у.
28. децембра 2011. године: у Галерији Матице српске је
одржано отварање изложбе Збирка вајарских радова Га
лерије Матице српске, аутора Ратомира Кулића, и Ново
годишњи коктел Галерије. На отварању изложбе присут
нима се обратила мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије, а изложбу је свечано отворила госпођа Душица
Живковић, помоћница министра култ уре за култ урно
наслеђе. Осмишљена као депо-изложба, са око пет стоти
на дела вајарске уметности, изложба илуструје сав ди
верзитет изражавања у тродимензионалној форми, али
и плуралитет материјала, облика и тема. Матиц у српску
је на отварању представљао генерални секретар проф. др
Душан Николић.

12. јануара 2012. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, прис уствовала је отвара
њу изложбе Префињени свет порцелана у Белом двору у
Београд у, коју је отворио министар култ уре, информи
сања и информационог друштва Предраг Марковић.
13. jан уара 2012. године: Матиц у српску су посетили
професори и ученици Основне школе „Јован Поповић”.
Поздравио их је председник Матице српске академик Че
домир Попов, а о Матици српској им је говорила Добри
ла Мартинов, стручни сарадник за протокол и односе са
јавношћу.

29. децембра 2011. године: Председништво Матице срп
ске је организовало скроман Новогодишњи коктел за за
послене у Стручној служби Матице српске.

13. јан уара 2012. године: изашла је новембарска свеска
Летописа Матице српске. Истакнута су два темата: о Че
славу Милош у (Љубице Росић превод неколико Мило
шевих „последњих песама” и једног есеја, и њен текст о
Милошевом стваралаштву), те о рецепцији књижевног
дела Милорада Павића у Пољској, Шпанији, Мексик у,
Јужној Кореји и Русији (текстови Михала Харпања, Ду
шана Владислава Пажђерског и Евелине Хаће, Невене Ја
нићијевић, Дубравке Сужњевић, Санг Хун Кима, Ларисе
Савељеве и Игора Кузњецова). Летопис објављује записе
Часлава Ђорђевића о Кољи Мићевићу и Јасмине Грко

29. децембра 2011. године: поводом новогодишњих пра
зника у Галерији Матице српске је одржана новогодишња
представа за дец у и Деда Мраз је најмлађима поделио
новогодишње пакетиће.
30. децембра 2011. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске је присуствовала годишњој
конференцији за медије Покрајинског секретаријата за
култ уру која је одржана у Влади Војводине.
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вић Мејџор о скрипторијама и штампаријама код Срба
у средњем век у и разговор који је са њом водила Наташа
Половина. Аутори рубрике „Поезија и проза” су Ђорђо
Сладоје, Драго Кекановић, Тихомир Нешић, Флорика
Штефан, Драган Хамовић, Дејан Вукићевић, Саша Радо
њић и Виктор Рад ун Теон, а „Огледа” Слободан Жуњић.
О новим књигама Здравка Кучинара, Радована Вучкови
ћа, Давида Албахарија, Ђорђа Сладоја, Слободана Тишме,
Саве Дамјанова, Часлава Ђорђевића, Јулијана Тамаша,
Зорана Богнара, Немање Раичевића и Марија Лиг уорија
пиш у Данило. Н. Баста, Бранко Летић, Дуња Душанић,
Биљана Турањанин, Лука Баљ, Драгана Белеслијин, Бра
нислава Васић Ракочевић, Драган Тасић, Никола Шанта,
Александар Б. Лаковић, Марко Недић и Горана Раичевић.

кoja je oдржaнa у Гaлeриjи Maтицe српске у период у од
27. сeптeмбра до 20. октoбра 2011. године.
16. јан уара 2012. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.
16. јан уара 2012. године: одржана је седница Управног
одбора Матице српске.
16. јануара 2012. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, прис уствовала је састан
ку Извршног одбора Матице српске.
17. јан уара 2012. године: одржан је састанак представ
ника Народне банке Србије – Одељења за ком уникаци
је, Матице српске и Фонда „Европски послови“ Ауто
номне покрајине Војводине у Друштвеној сали Народне
банке Србије у Београд у. Састанк у су прис уствовали из
Народне банке Србије: Невенка Савовић, директор Оде
љења за ком уникације, Весна Ковач, шеф Одсека за из
ложбе и едукацију, и Снежана Цвијетић, стручни сарад
ник из Одсека за изложбе и едукацију. Из Матице срп
ске: проф. др Душан Николић, генерални секретар Ма
тице српске, Александра Јовановић, стручни сарадник
Рукописног одељења, Драгана Белеслијин, стручни са
радник Српске енцик лопедије, Вукица Туцаков, тех
нички уредник Матице српске, и из Фонда „Европски
послови“ Аутономне покрајине Војводине: Срђан Лут
кић, помоћник директора за финансијско правне посло
ве, и Ивана Лекић, шеф Одсека за правне послове. Том
приликом, вођени су разговори о организационим и
техничким питањима у вези са организовањем изложбе
„Српски новац од XIII до XXI века“ у европским градо
вима током 2012. године.

13. јан уара 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је у Бону, на међународ
ној нау чној конференцији Environmental Protection as a
Task for the International Community, изложио реферат:
Environmental protection and development: Civilization on the
wrong road? (Заштита животне средини и развој: циви
лизација на погрешном путу?). Током конференције је са
организаторима скупа разговарао о мог ућој сарадњи са
нау чним одељењима Матице српске и предложио да се
на предстојећој конференцији Уједињених нација о кли
матским променама, која ће се одржати у Бразил у јуна
2012. године, приреди изложба о Милутину Миланкови
ћу, као родоначелник у савремене теорије о смени леде
них и међуледених доба.

17. јан уара 2012. године: одржан је састанак у Удруже
њу „Мил утин Миланковић“ из Београда у вези са орга
низовањем изложбе „Кроз васион у и векове – прича о
Мил утин у Миланковићу”. Састанк у су прис уствовали
Славко Максимовић, председник Удружења, и Слободан
Стојановић, потпредседник Удружења, генерални секре
тар Матице српске проф. др Душан Николић, стручне са
раднице Александра Јовановић, Драгана Белеслијин и тех
нички уредник издања Матице српске Вукица Туцаков.
17. јан уара 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је имао састанак са го
сподином Милованом Божиновићем, амбасадором Ре
публике Србије у Аустрији. Том приликом вођени су
разговори о оснивању Култ урног центра у Беч у и о ор
ганизовању нау чних скупова и изложби у сарадњи са
аустријским инстит уцијама.

Од 13. до 15. јан уара 2012. године: мр Тијана Палковље
вић, управница Галерије Матице српске је боравила у
Марибору (Словенија) са званичном делегацијом Града
Новог Сада: Игором Павличићем, градоначелником, Ан
дрејем Бурсаћем, чланом Градског већа за култ уру и Ла
слом Блашковићем, директором Културног центра Новог
Сада, и прис уствовала свечаности проглашења Мари
бора европском престоницом култ уре за 2012. годин у.

17. јануара 2012. године: у Галерији Матице српске су
студенти Природно-математичког факултета у Новом
Саду − Департман за географију, туризам и хотелијер
ство, реализовали практичне вежбе у оквиру предмета
Анимација у туризму. Програм је приређен за групу деце
основношколског узраста и састојао се из представе ин
спирисане делом Паје Јовановића Проглашење Душановог
законика, изложеним у сталној поставци Галерије, и кре
ативне радионице. Програм и радионица су реализовани
у сарадњи са кустосима и конзерваторима Галерије.

14. јан уара 2012. године: Даниела Королија Црквења
ков, помоћник управника Галерије Матице српске, и Сне
жана Мишић, начелник одељења за програме и презен
тацију, прис уствовале су у Галерији Артгет Култ урног
центра Београда свечаном уручењу признања Друштва
историчара уметности Србије за најбољу ауторску изло
жбу у 2011. години др Симони Чупић за изложбу и прате
ћу публикацију Грaђaнски мoдeрнизaм и пoпулaрнa кул
турa − eпизoдe мoднoг, пoмoднoг и мoдeрнoг (1918−1941),

18. јан уара 2012. године: у Галерији Матице српске је
одржан састанак мр Тијане Палковљевић, управнице
Галерије, и Тање Калезић из Кластера креативне инд у
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челник одељења за програме и презентацију, одржале су
у Галерији састанак са Миланом Мицићем, помоћником
покрајинског секретара за култ урно наслеђе и јавне
збирке и представницима Удружења Херцеговаца у Ба
нат у, ради договора око реа лизације изложбе Сава Теке
лија – велики српски добротвор у Требињу у оквиру ма
нифестације „Дучићеви дани“.

стрије Војводине, у вези са заједничким учешћем на
пројект у Универзитета у Новом Сад у везаног за парт
нерство између aкадемија и креативних инд устрија
(Partnership between Academia and Creative Industries –
improving, innovation and enterpreneourship „PACI“).
19. јан уара 2012. године: председник Матице српске
академик Чедомир Попов и председник Српске акаде
мије нау ка и уметности академик Никола Хајдин саста
ли су се у Српској академији нау ка и уметности у Бео
град у у вези са финансирањем Српске енцик лопедије.
Састанк у су прис уствовали проф. др Драган Станић,
главни уредник Српске енцик лопедије, директор Завода
за уџбенике Милољуб Албијанић и директор Службе
ног гласника Слободан Гавриловић.
19. јан уара 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је на међународном
нау чном скуп у организованом на Универзитет у у Љу
бљани поводом 200-годишњице доношења Аустријског
грађанског законика, изложио реферат ABGB and Ser
bian Law (АГЗ и српско право), у оквиру којег је предста
вио и резултате истраживања вршених у оквиру нау ч
ног пројекта Приватно право у Војводини између два
светска рата, чији је носилац Матица српска.
20. и 27. јан уара 2012. године: у Галерији Матице срп
ске су одржана два стручна тумачења изложбе Збирка
вајарских радова Галерије Матице српске. О концепт у
изложбе и изложеним делима говорили су мр Тијана
Палковљевић, управница Галерије (20. јан уар) и аутор
изложбе Ратомир Кулић, музејски саветник (27. јан уар).

23. јануара 2012. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, прис уствовала је радном
састанк у поводом припремања апликације за ТEMPUS
пројекат везан за партнерство између aкадемија и креа
тивних инд устрија, који је одржан у Свечаној сали Рек
тората Универзитета у Новом Сад у.
24. јан уара 2012. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.

24. јан уара 2012. године: представљено је капитално
издање Матице српске, Српске академије нау ка и умет
ности и Завода за уџбенике Српска енцик лопедија, том I,
књига 2 (Беог–Буш). Говорили су академик Чедомир По
пов, др Милољуб Албијанић, академик Ђорђе Злоковић,
проф. др Дарко Танасковић и проф. др Драган Станић.

23. јануара 2012. године: у Коларчевој зад ужбини пред
стављен је пети том капиталног националног пројекта
Српски биографски речник (Кв–Мао). О књизи су говори
ли Синиша Ковачевић, др Милош Ковић, проф. Ненад
Остојић и главни уредник академик Чедомир Попов.
23. јан уара 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је учествовао у рад у
седнице Националног савета за високо образовање, која
је одржана у Палати Србија у Београд у.
23. јан уара 2012. године: свечаном уручењу НИН-ове
награде за најбољи роман у 2011. години Слободан у Ти
шми прис уствовао је Миро Вуксановић, ранији добит
ник ове награде.
23. јануара 2012. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, и Снежана Мишић, на

У уметничком програм у су учествовали професори
Академије уметности у Новом Сад у, која је представље
на у Српској енцик лопедији: Зоран Крајишник, гитара;
Александар Тасић, кларинет, а текстове из Српске енци
клопедије читала је мр Исидора Поповић, стручни са
радник Рукописног одељења.
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25. јан уара 2012. године: отворена је изложба Кроз ва
сиону и векове, прича о Милутину посвећена Мил утин у
Миланковићу на Природно-математичком фак ултет у у
Новом Сад у и у седишту Матице српске, у зад ужбин
ском здању Марије Трандафил. (Опширније у прилог у)

26. јануара 2012. године: одржана је традиционална Све
тосавска беседа Матице српске. Бесед у под насловом
„Антропологија житија – човек у Бога” одржао је проф.
др Милан Рад уловић. У музичком програм у је учество
вао Вокални студио „Орфелин”, којим је дириговала Та
мара Петијевић.
26. јан уара 2011. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске је прис уствовала са
станк у Организационог одбора за кандидат уру Новог
Сада за европску престониц у култ уре 2020. године који
је одржан у Градској кући.
27. јан уара 2012. године: проф. др Славко Гордић, пот
председник Матице српске, и проф. др Душан Николић,
генерални секретар, прис уствовали су у Сава центру у
Београд у свечаној академији поводом Дана Светог Саве
у организацији Министарства просвете.
27. јан уара 2012. године: Библиотека Матице српске је
поводом рођења политичара и државника Илије Гара
шанина (1812–1874) припремила електронску изложбу
грађе из својих и збирки РОМС.

25. јан уара 2011. године: у Галерији Матице српске је
одржана Годишња конференција Галерије за новинаре.
Најважније пројекте и програме који су реа лизовани у
2011. години представила је Снежана Мишић, начелник
одељења за програме и презентацију, док је о плановима
и пројектима у 2012. години говорила мр Тијана Палко
вљевић, управница Галерије, а о пројектима заштите и
адаптацији депоа у 2012. години Даниела Королија Цр
квењаков, помоћница управнице.

27. јан уара 2011. године: Снежана Мишић, начелник
одељења за програме и презентацију Галерије Матице
српске, прис уствовала је предавању Ника Пула, предсе
давајућег ИКОМ-ове секције у Великој Британији, Кому
никација кроз музејске предмете и збирке које је одржа
но у Народном музеју у Београд у у оквиру пројекта
„Преобликовање музеја“.
31. јан уара 2012. године: у Свечаној сали САНУ, на три
бини Библиотеке САНУ, чији је уредник дописни члан
САНУ Миро Вуксановић, представљено је капитално
издање Матице српске, Српске академије нау ка и умет
ности и Завода за уџбенике Српска енцик лопедија, том I,
књига 2 (Беог–Буш). Поздравн у реч је изговорио пред
седник САНУ академик Никола Хајдин. О књизи су го
ворили академик Ђорђе Злоковић, проф. др Дарко Та
насковић и проф. др Драган Станић.

25. јан уара 2011. године: у Галерији Матице српске је
одржан састанак мр Тијане Палковљевић, управнице,
са Филипом ле Моа ном (Philippe Le Moine), замеником
директора Франц уског инстит ута у Београд у и аташеом
за култ уру, и Пјер Ив Ноелом (Pierre Iv Noel), руководи
оцем огранка Франц уског инстит ута у Новом Сад у. Те
ма састанка је била сарадња на реа лизацији изложбе Од
Босфора до Јадрана која ће бити приређена у Галерији у
оквиру манифестације Дани Франкофоније. Након са
станка гости су обишли сталн у поставк у Галерије и из
ложбу Збирка вајарских радова Галерије Матице српске.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА
Међународни научни скуп о матицама
у Будимпешти
У организацији: SPIN – Dutch National Research
Instit ute for Cult ural History, University of Amster
dam (Холандија), NISE – National movеmnts and
intermediary Struct ures in Europe, Antwerp (Бел
гија) и CEU – Central European University, Buda
pest (Мађарска), 15. и 16. фебруара (на дан оснива
ња Матице српске), на Централноевропском уни
верзитету у Будимпешти одржаће се Mеђународ
ни научни скуп Building cultural nations: The matica
and equivalent intermediary structures in Europe (Из
градња културних нација: матица и еквивал ентне
структуре у Европи), у чијем средишту ће бити
Матица српска, као најстарија институција те вр
сте. Очекује се учешће тридесетак истраживача
из петнаест држава. Уводни реферат ће поднети
проф. др Душан Николић, генерални секретар
Матице српске.

26. јан уара 2012. године: одржана је Скупштина Изда
вачког центра Матице српске на којој су, између осталог,
усвојени Извештај о рад у за 2011. годин у, као и Извештај
о рад у за период 2008–2011. године.
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ДАН ДОБРОТВОРА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Поводом 195 година од рођења велике добротвор
ке Марије Трандафил (1816–1882) у седишту Мати
це српске је 26. децембра одржан Дан добротвора
Матице српске. За ту прилику организован је све
чани пријем за представнике институција и поје
динце, који су на различите начине подржали ак
тивности Матице српске током 2011. године. Про
грам је отпочео читањем одломака из Тестамента
Марије Трандафил. Потом се председник Матице
српске обратио присутнима словом о задужби
нарству у историји Матице српске, истакавши до
принос Марије Трандафил. Јелена Тодоровић,
харфа, студенткиња Академије уметности у Но
вом Саду у класи Сташе Мирковић Грујић, извела
је концертну етиду „Јутро” француског компози
тора Марсела Турнијеа. Генерални секретар проф
др Душан Николић је говорио о значају и допри
носу финансијске подршке институција и поједи
наца за рад Матице српске. Потом је прочитао
имена институција и појединаца којима се Мати
ца српска захваљује и на крају имена оних који су
се у претходној години посебно истакли својом
подршком Матици српској. Њима је председник
Матице српске уручио захвалнице. Проф др Слав
ко Гордић се обратио присутнима речју о значају
образовања и посебно добротвору из Америке
Жарку Рељину, који већ годинама награђује добре
ђаке. Ове године награда је додељена штићеници
Дечјег села Љиљани Тодоровић, студенткињи ма
стер студија Факултета организационих наука у
Београду, која је била успешан ђак кроз читаво
школовање. Мр Исидора Поповић, која је водила
програм, припремила је избор текстова и читала
их, свечаност је окончала одломком из песме Све
тли гробови Јована Јовановића Змаја.
Председништво Матице српске је донело одлуку
да се и наредних година у исто време организује
Дан добротвора.
Добротвори Матице српске у 2011. години:
Правна лица:
Агровојводина-Комерцсервис АД, Гимназија „Јо
ван Јовановић Змај”, Економска школа „Светозар
Марковић” - Ресторан „Старо здање”, ЈП Завод за
изградњу Града, Импулс хемија ДОО, Milex, Нови
Сад, Млекара Суботица АД, Научни институт за
ратарство и повртарство, Оџачар, Полицијска
управа Нови Сад, Пекара „Милан”, Српска банка
АД, Туристичка организација Војводине, Хор Са
борне цркве „Свети Георгије”, Хромил.
Појединци:
Проф. др Витомир Вулетић, проф. др Јасмина Гр
ковић Мејџор, Љубомир Кустудић, Мире Гвозде
новић, Драган Остојић, Мирјана Исаков, Свети
слав Исаков, Андреј Калмар, Мира Ковачек, Јеле
на Ковачек Светличић и проф. др Гордана Кова
чек Станић, Вуксан Лакићевић, Рандал Мејџор,
Милан Милић Јагодински, др Душан Попов, Жар
ко Рељин, Бојан Стефановић, проф. др Слободан
Чупић.
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КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ – ПРИЧА О
МИЛУТИНУ МИЛАНКОВИЋУ
Матица српска и Друштво „Милутин Миланко
вић” из Београда су у сарадњи са Универзитетом
у Новом Саду, Природно-математичким факулте
том у Новом Саду и Заводом за уџбенике из Бео
града приредили изложбу Кроз васиону и векове –
прича о Милутину Мил анковићу. Изложба је поде
љена у два тематска блока. У централном холу
Природно-математичког факултета изложени су
експонати који сведоче о школовању и научном
раду Милутина Миланковића. У књижари Мати
це српске, у задужбинском здању Марије Транда
фил, посетиоци су могли да виде други део изло
жбе, посвећен Миланковићевом календару и са
радњи знаменитог научника са Матицом српском.
За организоване посете ученика средњих школа, у
Мултимедијалној сали Матице српске била је
обезбеђена пројекција документарног филма о
Милутину Миланковићу. Изложба је свечано
отворена у централном холу Природно-матема
тичког факултета, 25. јануара 2012. године. При
сутне су поздравили проф. др Слободан Ћурчић,
потпредседник Матице српске, господин Славко
Максимовић, председник Удружења „Милутин
Миланковић”, и декан Природно-математичког
факултета проф. др Неда Мимица Дукић. О Ми
лутину Миланковићу је говорила проф. др Мили
ца Павков Хрвојевић, продекан за науку Природ
но-математичког факултета, која је уједно и отво
рила изложбу.
Изложба је била отворена за посетиоце од 25. ја
нуара до 25. фебруара 2012. године.
За ту прилику, припремљена су и на форексу од
штампана два велика постера на српском и енгле
ском језику (Милутин Мил анковић – Биог рафија и
Милутин Мил ановић и Матица српска), као и по
себан промотивни плакат (аутори текстова су мр
Драган Тубић и мр Драгана Белеслијин; превод
на енглески Андреј Калмар; графички дизајн и
припрема за штампу Мирјана Исаков). За коор
динацију је била задужена Александра Јовановић,
стручни сарадник Рукописног одељења Матице
српске. За реализацију су били задужени Вукица
Туцаков, технички уредник издања Матице срп
ске, и Саша Кулић, технички сарадник. Руководи
лац пројекта је био проф. др Душан Николић, ге
нерални секретар Матице српске.
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