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Међународни научни скуп о матицама у Будимпешти

Свечана седница Матице српске

На Новосадском салону књига

Изложба За љубав отаџбине

Протокол о сарадњи са Новосадским сајмом

Представљање Библиографије Иве Андрића у Паризу

1. фебруара 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић одржао је бесед у о Са
ви Поповићу Текелији и Матици српској на скуп у који
је у Градској библиотеци поводом Дана Града Новог Са
да приредио Новосадски клуб.

вала је у рад у Нау чног скупа „Бачка кроз векове” који је
одржан у Бачкој Паланци.
3. фебруара 2012. године: у Галерији Матице српске
одржанo je стручнo тумачењe изложбе Збирка вајарских
радова Галерије Матице српске. О концепт у изложбе и
изложеним делима говорилa je Снежана Мишић, кустос
и сарадник на изложби.

1. фебруара 2012. године: одржана је седница Жирија
Змајеве награде Матице српске у саставу: председник
проф. др Михајло Пантић, проф. др Славко Гордић, Ми
лосав Тешић, Ђорђо Сладоје, Иван Негришорац и проф.
др Бојана Стојановић Пантовић. Након седнице одржа
на је конференција за штамп у на којој је за добитника
награде проглашен Војислав Карановић.

4. фебруара 2012. године: у оквиру сарадње са Библио
теком Матице српске Култ урни центар Србије у Паризу
организовао је представљање Библиографије Иве Андри
ћа 1911–2011, заједничко издање Зад ужбине Иве Андри
ћа, САНУ и Библиотеке Матице српске. Том приликом
дописни члан САНУ, управник Библиотеке и главни
уредник Библиографије Миро Вуксановић говорио је о
Библиографији и Иви Андрићу, о изради Библиографије
с акцентом на Андрићу на франц уском језик у говорила
је Даниела Кермеци, једна од ауторки, преводилац је би
ла библиотекарка Соња Ивановић, а приказана је и
електронска изложба о Иви Андрићу коју је Библиотека
припремила. Током боравка у Паризу, од 3. до 6. фебру
ара, гости из Библиотеке Матице српске били су сме
штени у резиденцији Амбасаде Србије, а њихов дома
ћин био је амбасадор проф. др Душан Т. Батаковић.

1. фебруара 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић и управница Галерије
Матице српске мр Тијана Палковљевић прис уствовали
су свечаној академији у Српском народном позоришту,
поводом Дана Града Новог Сада, на којој је градоначел
ник Игор Павличић доделио овогодишњу наград у др
Душан у Попову, члан у Управног одбора Матице српске.
1. фебруара 2012. године: дописни члан САНУ и управ
ник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић при
суствовао је седници Националног савета за култ уру
Реп ублике Србије.
1. фебруара 2012. године: у Галерији Матице српске су
поводoм Дана Града Новог Сада одржани концерт и из
ложба дечјих радова у сарадњи са креативном радиони
цом „Машталица”. Изложбу дечјих радова отворила је
мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице
српске, а концерт су извели „Бајићеви славуји”, хор му
зичке школе „Исидор Бајић”, под вођством професорке
Ане Ковачић.

4, 11, 18. и 25. фебруара 2012. године: у Галерији Мати
це српске су се током фебруара одвијале креативне ра
дионице суботом, приређене у оквиру едукативног про
грама за дец у „Мој портрет за музеј”. Месец фебруар је
био посвећен играчкама и игри. Реа лизоване су четири
радионице: Пут у царство играчака – Игриленд, Турнир
у освајању уметничког блага, Мој најдражи друг за игру и
Папирни театар. Радионице су водиле кустоскиње
Александра Стефанов, Снежана Мишић и Јелена Огња
новић, уз помоћ сарадница са Одсека за педагогију Фи
лозофског фак ултета у Новом Сад у.

2. фебруара 2012. године: у Коларчевој зад ужбини
представљено је друго коло Антологијске едиције Десет
векова српске књижевности Издавачког центра Матице
српске. Говорили су: Миро Вуксановић, Славко Гордић,
Александар Јерков и Владимир Кецмановић.

6. фебруара 2012. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.

2. фебруара 2012. године: одржане су седнице Надзор
ног и Управног одбора Библиотеке Матице српске на
којима су, између осталог, усвојени Извештај о рад у Би
блиотеке у 2011, Извештај о четворогодишњем рад у Би
блиотеке (2008–2011) и Споразум о сарадњи Библиотеке
САНУ, Народне библиотеке Србије и Библиотеке Мати
це српске.

6. фебруара 2012. године: одржана је Прва седница
Надзорног одбора Галерије Матице српске.
7. фебруара 2012. године: у организацији Планинарског
друштва „Вилина водица Буковац” у Свечаној сали Ма
тице српске приказан је филм о експедицији која је
освојила Мау нт Мекинли на Аљасци.

3. фебруара 2012. године: проф. др Љубомирка Кр
кљуш, секретар Одељења за друштвене нау ке, учество

7. фебруара 2012. године: одржана је Прва седница
Управног одбора Галерије Матице српске.
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отварању изложбе Сава Текелија – велики српски добро
твор у Галерији Народног музеја у Врању, коју су прире
диле Галерија Матице српске и Матица српска у сарад
њи са Галеријом Народног музеја у Врању, у оквиру про
грама обележавања националног празника Реп ублике
Србије – Сретење – Дан државности Србије. На отвара
њу изложбе су поред мр Тијане Палковљевић говорили
и Мирољуб Стојчић, градоначелник Врања и др Жарко
Обрадовић, министар просвете и нау ке Реп ублике Ср
бије, који је изложбу званично отворио.
13. фебруара 2012. године: у Галерији Матице српске
одржана је конференција за новинаре поводом отвара
ња изложбе За љубав отаџбине. Патриотизам у српској
култури XVIII века, аутора мр Владимира Симића. На
конференцији су говорили: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, Снежана Мишић,
кустос изложбе и мр Владимир Симић, аутор изложбе и
књиге.

7–17. фебруара 2012. године: Председништво Матице
српске донело је одл ук у да се због ванредне сит уа ције
изазване временским неприликама у Матици српској
привремено обустави рад. Ова одл ука је спроведена уз
организовање свакодневног деж урства. И поред тога,
многи службеници Матице српске су свакодневно дола
зили на посао, или су обављали послове из својих ресо
ра код куће и били у сталној вези са управницом посло
ва Јеленом Веселинов, која је спроводила послове из
свог делокруга. Између осталог, постављене су ознаке
опасности око целе зграде због снега и леденица које су
се могле обрушити на пролазнике. Потом су ангажова
ни алпинисти који су, осиг урани адекватном опремом,
три дана чистили са крова снег и лед. Матица српска је,
према увид у и зак ључцима надлежне градске комисије,
предузела све неоп ходне и прописане мере заштите, о
чем у сведочи и Записник Комисије. Свечана седница
Матице српске је одложена и о томе су обавештени чла
нови, јавност и медији. Прекид рада у Матици српској
окончан је 17. фебруара.

14. фебруара 2012. године: дописни члан САНУ Миро
Вуксановић је у својству председника водио седниц у
Инстит ута за српски језик САНУ.
14. фебруара 2012. године: у Галерији Матице српске је
свечано отворена изложба За љубав отаџбине. Патрио
тизам у српској култури XVIII века, аутора мр Влади
мира Симића. Изложбу је приредила Галерија Матице
српске у оквиру програма обележавања националног
празника Реп ублике Србије – Сретење – Дан државно
сти Србије, уз подршку Министарства култ уре, инфор
мисања и информационог друштва Реп ублике Србије.
На отварању изложбе говорили су мр Тијана Палковље
вић, управница Галерије Матице српске, проф. др Ми
рослав Тимотијевић, председник Управног одбора Гале
рије Матице српске и господин Предраг Марковић, ми
нистар култ уре, информисања и информационог дру
штва Реп ублике Србије, који је изложбу званично отво
рио. Кустос изложбе је Снежана Мишић. Изложба је
отворена до 17. марта 2012. године.

9. и 10. фебруара 2012. године: Александра Стефанов,
кустоскиња Галерије Матице српске, боравила је у Вра
њу због постављања изложбе Сава Текелија – велики
српски добротвор у Галерији Народног музеја у Врању.

15. и 16. фебруара 2012. године: генерални секретар
Матице српске проф. др Душан Николић учествовао је
на Mеђународном нау чном скуп у Building cultural nati
ons: The matica and equivalent intermediary structures in
Europe (Изградња културних нација: матица и еквива
лентне структуре у Европи) који је одржан на Централ
ноевропском универзитет у у Будимпешти. (Опширније
у прилог у.)

10. фебруара 2012. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске и Даниела Королија
Црквењаков, заменица управнице, учествовале су на
конференцији за новинаре која је приређена у Народној
библиотеци у Београд у поводом представљања програ
ма обележавања националног празника Дана државно
сти Реп ублике Србије. Мр Тијана Палковљевић је пред
ставила две изложбе које је Галерија Матице српске тим
поводом приредила: За љубав отаџбине. Патриотизам
у српској култури XVIII века у Галерији Матице српске
и Сава Текелија – велики српски добротвор у Галерији
Народног музеја у Врању.

17. фебруара 2012. године: у Галерији Матице српске
одржан је концерт мушког хора при Хорском колеџ у из
Нижњег Новгорода, који је приређен у оквиру прославе
Дана школе Гимназије „Исидора Сек улић” из Новог Са
да. Пре почетка концерта гости из Русије су обишли
сталн у поставк у Галерије коју им је представила мр Дра
гојла Живанов, музејски саветник.
21. фебруара 2012. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.

10. фебруара 2012. године: потпредседник Матице срп
ске академик Димитрије Стефановић је на позив амба
садора Ирана господина Аболгхасема Делфија (Abolgha
sem Delfi) прис уствовао свечаности у Амбасади Ирана.

22. фебруара 2012. године: потпредседник Матице срп
ске проф. др Славко Гордић учествовао је у рад у Управ
ног одбора Зад ужбине „Доситеј Обрадовић”.

12. фебруара 2012. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, прис уствовала је

22. фебруара 2012. године: одржана је седница Уредни
штва Годишњака Библиотеке Матице српске.
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22. фебруара 2012. године: изашла је децембарска све
ска (за 2011. годин у) Летописа Матице српске, у којој су
песнички и прозни прилози Даре Сек улић, Милована
Марчетића, Ежена Гијвика (прев. В. Јагличић), Владими
ра Набокова (прев. В. Стојменовић), Здравка Крстано
вића, Анђелка Анушића, Живка Николића, Александра
Б. Лаковића и Леле Јовановић, те есејистички текстови
Предрага Чичовачког (о Толстоју) и Виолете Стојменовић
(о Набокову). Блок који отвара рубрик у „Сведочанства”
посвећен је Иви Андрићу, о коме пиш у Славко Гордић,
Вук Крњевић, Жанета Ђукић Петровић, Миро Вуксано
вић, Предраг Петровић и Октавија Неделк у, а аутори
исте рубрике су још и Арон Ј. Гуревич (прев. М. Антоло
вић), Милета Аћимовић Ивков, Јанош Бањаи, Иван Не
гришорац и Наташа Половина. О новим књигама Све
тозара Петровића, Мирослава Егерића, Марка Недића,
Славка Гордића, Светлане Томин, Часлава Ђорђевића,
Николе Страјнића, Зорана Т. Јовановића и Слободана
Антонића пиш у Горана Раичевић, Миодраг Матицки,
Слободан Влад ушић, Јелка Ређеп, Сања Париповић,
Предраг Јашовић, Исидора Поповић и Владислав Ђор
ђевић, Стеван Бугарски представља превод песама Ми
лоша Црњанског на рум унски, а Јована Давидовић збор
ник о песништву Миодрага Павловића.

спољних послова имао састанак са господином Влади
миром Ћург узом, генералним секретаром Министар
ства спољних послова, у вези са организовањем изложбе
Српски новац од XIII до XXI века.
24. фебруара 2012. године: Матицу српску су посетили
ђаци Економске школе из Новог Сада и погледали изло
жбу о Милутину Миланковићу Кроз васиону и векове –
прича о Милутину Миланковићу. О Матици српској и са
мој изложби информисале су их стручне сараднице Ма
тице српске Добрила Мартинов и Александра Јовановић.
24. фебруара 2012. године: дописни члан САНУ и
управник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић,
као ранији добитник, прис уствовао је уручењу Награде
„Меша Селимовић” за 2011. годин у Дејан у Алексићу за
књиг у песама Једино ветар, у издању издавачке куће
„Имам идеју”.
27. фебруара 2012. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.
27. фебруара 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић имао је састанак са го
спођом Романцом Јовановић, директорком Завода за
уџбенике у Новом Сад у. Том приликом вођени су разго
вори о сарадњи две инстит уције.

23. фебруара 2012. године: Библиотека Матице српске
је поводом 150-годишњице рођења композитора Клода
Дебисија (1862–1918) припремила електронску изложбу
грађе из својих збирки.

27. фебруара 2012. године: одржана је седница Надзор
ног одбора Матице српске.
27. фебруара 2012. године: одржана је седница Економ
ског одбора Матице српске и чланова Зад ужбинских од
бора Матице српске.

23. фебруара 2012. године: дописни члан САНУ Миро
Вуксановић говорио је у Култ урном центру Новог Сада
о књизи Капија Балкана академика Светлане Велмар
Јанковић, у издању издавачке куће „Стубови култ уре”.

27. и 28. фебруара 2012. године: Снежана Мишић, на
челница Одељења за програме и презентацију Галерије
Матице српске и Дарко Деспотовић, конзерватор – ре
стау ратор, боравили су у Врању због скидања и пакова
ња изложбе Сава Текелија – велики српски добротвор,
која је одржана у Галерији Народног музеја у Врању.

23. и 24. фебруара 2012. године: у Галерији Матице срп
ске одржана је радионица „Организација депоа” Цен
тралног инстит ута за конзервацију из Београда, којој је
прис уствовало 40 музејских професионалаца. Основни
циљ радионице је обука постојећих кадрова у српским
музејима за потребе функционалног и организованог
рада на унапређењу услова чувања збирки.

28. фебруара 2012. године: главни уредник Летописа
Матице српске и Српске енцик лопедије проф. др Драган
Станић одржао је предавање студентима српске књи
жевности са Филозофског фак ултета Универзитета у
Новом Сад у који су посетили Матиц у српску.

24. фебруара 2012. године: у Галерији Матице српске је
у оквиру пратећег програма изложбе За љубав отаџби
не. Патриотизам у српској култури XVIII века аутор мр
Владимир Симић одржао стручно тумачење изложбе.

28. фебруара 2012. године: централној манифестацији
обележавања јубиларне 180-годишњице оснивања На
родне библиотеке Србије прис уствовао је дописни члан
САНУ и управник Библиотеке Матице српске Миро
Вуксановић.

24. фебруара 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је у Народној банци
Србије имао састанак са госпођом Невенком Савовић,
директорком сектора за ком уникације у Народној бан
ци Србије, у вези са организовањем изложбе Српски но
вац од XIII до XXI века.

29. фебруара 2012. године: потпредседник Матице срп
ске проф. др Славко Гордић био је на састанк у са мини
стром за нау к у и образовање др Жарком Обрадовићем
и државним секретаром Радивојем Митровићем. Разго
вори су вођени у вези са остваривањем програмских
циљева Матице српске и њиховим финансирањем то
ком 2012. године.

24. фебруара 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је заједно са госпођом
Невенком Савовић, директорком сектора за ком уника
ције у Народној банци Србије, имао састанак са гене
ралним секретаром Српске академије нау ка и уметно
сти академиком Димитријем Стефановићем, на којем су
вођени разговори о стручној подршци организовању
изложбе Српски новац од XIII до XXI века.

29. фебруара 2012. године: у Библиотеци Матице срп
ске одржан је састанак са руководиоцима матичних
служби народних библиотека у Војводини, који је води
ла заменица управника Библиотеке Новка Шокица Шу
ваковић.

24. фебруара 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је у Министарству
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Од 1. до 7. марта 2012. године: Матица српска је уче
ствовала на 18. међународном Салон у књига у Новом
Сад у. (Опширније у прилог у.)

6. марта 2012. године: у просторијама Матице српске
одржана је промоција књиге Змај Милана Белегишани
на, у издању издавачке куће Admiral Books.

2. марта 2012. године: Матица српска је у сарадњи са Би
блиотеком Матице српске, Галеријом Матице српске,
Српском академијом наука и уметности и Православним
богословским факултетом донирала књиге које су као
поклон-библиотека припремљене за Културни клуб Cul
tural Club Novi Sad – Neoplanta из Мелбурна, Аустралија.
Избором издања ових еминентних институција исказана
је подршка развоју програмских активности Клуба.

7. марта 2012. године: потпредседник Матице српске
проф. др Славко Гордић учествовао је у рад у седница
Управног одбора и Скупштине Зад ужбине „Доситеј Об
радовић” у Београд у.
7. марта 2012. године: генерални секретар Матице срп
ске проф. др Душан Николић је у Министарству спољ
них послова Србије имао састанак са господином Ива
ном Мркићем, државним секретаром Министарства
спољних послова, у вези са организовањем изложбе
Српски новац од XIII до XXI века. Том приликом су во
ђени разговори и о другим облицима сарадње.

2. марта 2012. године: потпредседник Матице српске
проф. др Слободан Ћурчић је у име Матице српске у јав
ном обраћању на скуп у у Мастер центру Новосадског
сајма подржао кандидат уру Града Новог Сада за европ
ску престониц у култ уре 2020. године.

8. и 9. марта 2012. године: Галерија Матице српске, Ми
нистарство култ уре, информисања и информационог
друштва Реп ублике Србије и Град Нови Сад организо
вали су семинар „Трансформација музеја”, који је део
пројекта „Транзиција ка новом музеју” међународне ор
ганизације Форум словенских култ ура. Семинар је одр
жан у Галерији, а у уводном дел у семинара прис утнима
су се обратили мр Тијана Палковљевић, управница Га
лерије Матице српске, мр Андреја Рихтер, председница
Форума словенских култ ура, Андреј Бурсаћ, члан Град
ског већа за култ уру и Снежана Стојановић Плавшић,
државна секретарка Министарства култ уре, информи
сања и информационог друштва Реп ублике Србије.
Кроз предавања и представљање теоријских тенденци
ја, примере трансформисања музеја у регион у и радио
нице, учесници семинара су били у прилици да од
стручњака из Холандије, Словеније, Хрватске, Македо
није и Бугарске сазнају нешто више о најсавременијим
достигн ућима из области музеологије и чувања култ ур
ног наслеђа. Семинару је прис уствовало око 100 музеа
лаца из читаве Србије.

2. марта 2012. године: генерални секретар Матице срп
ске проф. др Душан Николић је учествовао у рад у На
ционалног савета за високо образовање Србије.
2, 5. и 6. марта 2012. године: Галерија Матице српске је
учествовала на 18. међународном Салон у књига на Но
восадском сајм у (1−6. марта 2012). Током трајања Сајма,
на штанд у Града Новог Сада, Градска управа за култ у
ру, Галерију Матице српске и њене активности су пред
ставиле: Даниела Королија Црквењаков, помоћница
управнице Галерије (2. марта), мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије (5. марта) и Александра Стефанов,
кутоскиња за едукацију (6. марта).
2, 9. и 16. марта 2012. године: у Галерији Матице српске
су, у оквиру пратећег програма изложбе За љубав отаџ
бине. Патриотизам у српској култури XVIII века, одржа
на три стручна тумачења изложбе. О концепту изложбе,
изложеним делима, појмовима патрија и патриотизам
говорили су Снежана Мишић, кустос изложбе (2. марта)
и мр Владимир Симић, аутор изложбе (9. и 16. марта).

9. марта 2012. године: генерални секретар Матице срп
ске проф. др Душан Николић учествовао је у рад у На
ционалног савета за високо образовање Србије.

3. марта 2012. године: на Новосадском салон у књига, у
програм у Часописи: прошлост или будућност, учество
вао је главни уредник Летописа Матице српске Иван
Негришорац.

9. марта 2012. године: у просторијама Матице српске
одржана је промоција зборника радова Пета међуна
родна конференција о Јасеновцу – Дек ларација о геноциду
почињеном над Србима, Јеврејима и Ромима у II свет
ском рату у Независној Држави Хрватској, у организа
цији Удружења Јасеновац–Доња Градина.

3. марта 2012. године: у Галерији Матице српске одр
жан је акредитовани едукативни тренинг „Галерија као
вртић” за васпитаче ПУ „Радосно детињство”. Тренинг
су водиле Снежана Мишић и Александра Стефанов, ку
стоскиње Галерије и др Јована Мил утиновић са Одсека
за педагогију Филозофског фак ултета у Новом Сад у.

12. марта 2012. године: одржана је седница Председни
штва Матице српске.

3, 10, 17, 24. и 31. марта 2012. године: у Галерији Матице
српске су се током марта одвијале креативне радионице
суботом, приређене у оквиру едукативног програма за
дец у „Мој портрет за музеј”. Март месец је био посвећен
емоцијама и начинима на које их изражавамо. Реа лизо
вано је пет радионица: Огледало мога лица, Палета мо
јих осећања, Музиком по платну, Игра сенке и покрета и
Позориште под маскама.

12. марта 2012. године: одржана је седница Извршног
одбора Матице српске.
12. и 13. марта 2012. године: Матиц у српску су посети
ли ученици Економске школе „Михајло Пупин” и Гим
назије „Светозар Марковић” из Новог Сада. Стручна са
радница за протокол и односе с јавношћу Добрила Мар
тинов и стручни сарадник Лексикографског одељења
Драган Тубић су им, водећи их кроз свечане просторије
Матице српске, пред портретима часника и добротвора
Матице српске говорили о историји и савременим ак
тивностима Матице српске.

5. марта 2012. године: одржана је седница Председни
штва Матице српске.
6. марта 2012. године: проф. др Љубомирка Крк љуш,
секретар Одељења за друштвене нау ке, учествовала је у
рад у Националног савета за нау к у Србије.
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блиотека Србије које су одржане у Градској библиотеци
„Владислав Петковић Дис” у Чачк у.

14. мартa 2012. године: поводом одржавања првог ме
ђународног пољопривредног сајма у Новом Сад у од 14.
до 18. марта 1931. године, у зад ужбинском здању Марије
Трандафил потписан је Протокол о пословној сарадњи
Матице српске и Новосадског сајма. Протокол о сарад
њи најстарије књижевнe, нау чне и култ урне инстит уци
је српског народа – Матице српске и најстарије сајамске
инстит уције у регион у – Новосадског сајма – потписан
је у циљу јачања пословних односа и заједничког пред
стављања српске култ уре у зем љи и иностранству. У
Свечаном салон у Матице српске, у прис уству новинара,
Протокол су потписали генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић и генерални директор
Новосадског сајма Горан Васић.

15. марта 2012. године: у Галерији Матице српске одр
жана је презентација пројекта „Обрада збирке вајарских
радова Галерије Матице српске”, који је реа лизован кра
јем 2011. и почетком 2012. године. Након уводног пред
стављања пројекта у Свечаном салон у, у новоформира
ном депоу скулпт ура демонстрирано је функционисање
дигиталне релационе базе података и систем кодирања
смештаја као новог док ументационог модела Галерије
Матице српске. Презентацији је прис уствовао министар
култ уре, информисања и информационог друштва Ре
публике Србије господин Предраг Марковић.
15. марта 2012. године: у Галерији Матице српске одр
жани су концерт и промоција албума Дуни ветре са ба
натске стране пијанисткиње Татјане Гердец Мрђа. Пу
блик у је поздравила мр Тијана Палковљевић, управни
ца Галерије Матице српске, а о композицијама и аутор
ки говорила је др Ира Проданов Крајишник, музиколог
и ванредни професор на Академији уметности у Новом
Сад у. Концерт у је прис уствовао господин Милорад Ђу
рић, покрајински секретар за култ уру и јавно информи
сање.

14. марта 2012. године: у Народној библиотеци Србије
одржан је састанак чланова радних група за израд у под
законских аката Закона о обавезном примерк у публика
ција, Закона о библиотечко-информационој делатности
и Закона о старој и реткој библиотечкој грађи, којем су
из Библиотеке Матице српске прис уствовали управник
Миро Вуксановић, заменица управника Новка Шокица
Шуваковић и секретар Милена Мирић.
14. марта 2012. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске и Александра Стефанов,
кустоскиња, присуствовале су конференцији за новинаре
која је одржана у Француском културном центру пово
дом манифестације „Месец франкофоније”. О програму
франкофоније су поред мр Тијане Палковљевић говори
ли представници Фрaнцускoг институтa у Србији – Огра
нак у Новом Саду, Студeнтскoг културнoг цeнтрa Нoвог
Сaда, Синема Ситија и Културнoг цeнтрa Нoвoг Сaдa.

16. марта 2012. године: у Галерији Матице српске одр
жана је промоција књиге За љубав отаџбине. Патриоте
и патриотизми у српској култури XVIII века у Хабзбур
шкој монархији, аутора мр Владимира Симића. О књизи
су говорили: мр Тијана Палковљевић, управница Гале
рије Матице српске, проф. др Мирјана Стефановић,
проф. др Мирослав Тимотијевић и аутор.

14. марта 2012. године: изашао је двоброј јан уар–фе
бруар Летописа Матице српске у којем су поетски и про
зни прилози Ранка Павловића, Славомира Гвозденови
ћа, Милице Јефтимијевић Лилић, Рајка Лукача, Фри
дриха Шилера (прев. Д. Тешевић), Милослава Шутића,
Милана Михајловића, Жељка Вукобратовића и Златана
Јурића Атана, те огледи Ендреа Мик лошија (прев. С. Ба
бић) и Алпара Лошонца. Рубрик у „Сведочанства” отва
рају текстови о косовској проблематици Александра С.
Панарина (прев. М. и Д. Давидовић), Митре Рељић, Жи
војина Ракочевића, Драгана Хамовића и Предрага Радо
њића, а аутори у истој рубрици су још и Душан Иванић,
Ненад Остојић, Миро Вуксановић, Гордана Ђилас и Ми
ла Милосављевић. О новим књигама Воје Чолановића,
Јована Зивлака, Игора Маројевића, Адама Пуслојића,
Саше Хаџи Танчића, Владана Радомана, Србе Игњато
вића, Емс уре Хамзић, Милана Михајловића, Недељка
Радловића и Љубомира Левчева пиш у Славко Гордић,
Зоран Ђерић, Стојан Ђорђић, Александар Б. Лаковић,
Владимир Вукомановић, Јелена Новаковић, Ксенија Ка
танић, Драгана Белеслијин, Даница Андрејевић, Брати
слав Р. Милановић и Игор Јавор, а Бранислава Васић
Ракочевић представља зборник о савременој бугарској
причи.

16–18. марта 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић био је у посети Држав
ном универзитет у у Новом Пазару, на позив ректора
проф. др Ћемала Доличанина. Проф. Николић је том
приликом студентима одржао серију предавања из Гра
ђанског права, а управи Универзитета, у име Матице
српске, уручио примерке Правописа српскога језика, јед
нотомног Речника српскога језика и књиге из едиције
Баштина, за универзитетску библиотек у. Током борав
ка у Новом Пазару генерални секретар је посетио Град
ску библиотек у „Доситеј Обрадовић” и управник у Ко
сти Јовановићу предао примерке капиталних издања
Матице српске. На крају боравка у Новом Пазару проф.
Николић је посетио манастир Ђурђеви Ступови и у име

15. марта 2012. године: одржана је традиционална Све
чана седница Матице српске. (Опширније у прилог у.)
15. марта 2012. године: управник Библиотеке Матице
српске Миро Вуксановић прис уствовао је седницама
Управног одбора и Скупштине Заједнице матичних би
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Матице српске братству манастира предао књиге за об
новљен у манастирску библиотек у.

23. марта 2012. године: потпредседник Матице српске
проф. др Славко Гордић учествовао је у рад у Програм
ских савета 41. ђачког Вуковог сабора и 78. Вуковог са
бора у Вуковој зад ужбини у Београд у.

19. марта 2012. године: у Београд у је одржана седница
Уредништва Зборника Матице српске за историју.

23. марта 2012. године: у Галерији Матице српске је у
оквиру прославе манифестације „Месец франкофоније”
отворена изложба Од Босфора до Јадрана − Француски
фотографи откривају споменике Балкана 1878–1914, ко
ја је приређена у организацији Франц уског инстит ута у
Србији, уз подршку компаније Лафарж БФЦ. На отвара
њу изложбе су говорили мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, Милорад Ђурић, покра
јински секретар за култ уру и јавно информисање, Ду
шанка Д. Сремачки, покрајинска секретарка за урбани
зам, градитељство и животн у средин у, а изложбу ће
званично отворити Њ. е. Франсоа-Гзавије Денио, амба
садор Франц уске у Србији. Изложбу чини 186 фотогра
фија које су снимили франц уски фотографи, професио
налци и аматери, а које дају јединствен приказ спомени
ка, арх итект уре и градских средина Југоисточне Европе
у период у од 1878. до 1914. Изложба је отворена до 20.
априла 2012. године.

19. марта 2012. године: генерални секретар Матице срп
ске проф. др Душан Николић имао је радни састанак са
представницима Јавног комуналног предузећа „Градско
зеленило Нови Сад” Лакетом Радоњићем и Миланом Ма
лешевим, на којем су разговарали о озелењавању просто
ра испред зграде Матице српске и о будућем паркинг у.
20. марта 2012. године: Матиц у српску посетили су уче
ници „Е-гимназије” из Новог Сада.
20. марта 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић имао је радни састанак
са Иваном Лекић, саветницом у Фонд у „Европски по
слови” Аутономне Покрајине Војводине, у вези са изло
жбом Српски новац од XIII до XXI века.
21. марта 2012. године: поводом 13. година од бомбар
довања СР Југославије представљена је књига Светозара
Н. Јовановића Агресија НАТО на Југославију 1999. При
сутне је поздравио и уводним словом се обратио пот
председник Матице српске проф. др Славко Гордић. О
књизи су говорили Његово високопреосвештенство Ам
филох ије, Његово преосвештенство Иринеј, Живадин
Јовановић и аутор. Проф. др Гојко Миљанић био је спре
чен да прис уствује представљању књиге, те је његов го
вор прочитао Милић Ф. Петровић, водитељ програма.

25. марта 2012. године: у оквиру манифестације „Бори
на недеља 2012” одржана је промоција Српске енцик ло
педије у Врању. У представљању су учествовали проф.
др Драган Станић, главни уредник, потпредседник
проф. др Слободан Ћурчић и проф. др Ненад Остојић,
чланови Уредништва.

22. марта 2012. године: потпредседник Матице српске
проф. др Слободан Ћурчић и генерални секретар проф.
др Душан Николић су у свечаним салонима на Петрова
радинској тврђави прис уствовали представљању фото
типског издања Атонског и Хиландарског преписа За
коника цара Стефана Душана, коју је организовала
управа Града Новог Сада.

26. марта 2012. године: одржана је седница Председни
штва Матице српске.
26. марта 2012. године: одржана је седница Управног
одбора Матице српске.
27. марта 2012. године: генерални секретар Матице срп
ске проф. др Душан Николић имао је састанак са Миро
славом Васином, покрајинским секретаром за рад и со
цијална питања у Влади АП Војводине. Том приликом
су вођени разговори о ангажовању младих незапосле
них стручњака на пословима у Матици српској, као и о
враћању национализоване зад ужбинске имовине Богда
на Дунђерског у Бечеју.

22. марта 2012. године: потпредседник Матице српске
проф. др Слободан Ћурчић прис уствовао је скуп у свих
чланова Огранка Српске академије нау ка и уметности у
Новом Сад у.
22. марта 2012. године: Библиотека Матице српске је
поводом 200-годишњице рођења енглеског књижевника
Чарлса Дикенса (1812–1870) припремила електронску
изложбу грађе из својих збирки.

28. марта 2012. године: Председник владе АП Војводи
не др Бојан Пајтић је у згради Владе АП Војводине при
мио генералног секретара Матице српске проф. др Ду
шана Николића. Том приликом су вођени разговори о
програмским активностима Матице српске у иностран
ству и о финансијској подршци покрајинске владе.

22. марта 2012. године: одржана је заједничка Седница
Управног и Надзорног одбора Галерије Матице српске.
22. марта 2012. године: у Галерији Матице српске одр
жано је жирирање дечјих радова насталих у оквиру еду
кативног програма за дец у „Мој портрет за музеј”, који
су реа лизовали Галерија и Предшколска установа „Ра
досно детињство”. Жири у саставу: мр Тијана Палко
вљевић, управница Галерије, мр Данило Вуксановић,
конзерватор Галерије, др Јована Мил утиновић, доцент
на Одсек у за педагогију Филозофског фак ултета у Но
вом Сад у, Драган Јајић и Викторија Чикош, стручни са
радници за ликовно васпитање ПУ „Радосно детињ
ство”, одабрали су 10 дечјих радова који ће бити прика
зани на изложби „Мој портрет за музеј” коју организује
Форум словенских култ ура у Палати УНЕСКО-а у Па
ризу, у мају 2012. године.

28. марта 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Душан Николић је у Српском народном
позоришту прис уствовао свечаној академији и у име
Матице српске примио златн у медаљу и диплом у, коју је
СНП поводом 150 година постојања доделило најстари
јој култ урној и нау чној инстит уцији српског народа.
28. марта 2012. године: Управни одбор Зад ужбине Иве
Андрића, у чијем рад у је учествовао дописни члан СА
НУ и управник Библиотеке Матице српске Миро Вукса
новић, усвојио је Извештај о изради Библиографије Иве
Андрића и Извештај о слању у размен у и о представља
њима Библиографије. Библиотека САНУ и БМС послале
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126.РЕДОВНАСКУПШТИНА
МАТИЦЕСРПСКЕ
Управни одбор Матице српске заказао је 126. ре
довну изборну Скупштину Матице српске за 28.
април 2012. године у 11 сати. Пријем и регистра
ција чланова почеће у 10 сати.
На дневном реду Скупштине биће разматрање
Извештаја о четворогодишњем раду нашег најста
ријег књижевног, научног и културног друштва и
избор нових органа.
На основу предлога који је утврдио Управни од
бор, а у складу са Статутом Матице српске, Скуп
штина ће бирати нове чланове Председништва,
Управног одбора и Надзорног одбора.
Управни одбор је утврдио предлог кандидата за
органе Матице српске на основу предлога седам
научних одељења Матице српске и на основу сво
јих статутарних овлашћења. Право гласа на Скуп
штини Матице српске имају стални чланови са
радници, чланови сарадници и редовни чланови
који су благовремено измиривали чланарину.
За почасног председника Матице српске предло
жен је академик Чедомир Попов, актуелни пред
седник Матице српске, за новог председника
проф. др Драган Станић (Иван Негришорац), за
потпредседнике проф. др Бранко Бешлин, др Ми
одраг Матицки и проф. Ненад Остојић, а за гене
ралног секретара доц. др Ђорђе Ђурић.

су 415 примерака Библиографије свим народним библи
отека ма и научним институ ција ма у Србији, као и ака
демија ма нау ка и на ционалним библиотека ма у ино
странству.
29. марта 2012. године: генерални секретар Матице срп
ске проф. др Ду шан Николић био је на радном састанку
у Народној банци Србије, где је о изложби Српски новац
од XIII до XXI века разговарао са Горда ном Петковић,
генералном секретарком НБС и Невенком Са вовић, ди
ректорком Одељења за кому ника ције НБС.
29. марта 2012. године: у Градској библиотеци у Новом
Са ду промовисана је књига Скерлићев критички дух
Миросла ва Егерића, обја вљена у Едицији Матица Из
да вачког центра Матице српске. О књизи су говорили
проф. др Славко Гордић и проф. др Гора на Ра ичевић.
30. марта 2012. године: приређен је концерт у орга низа
цији Матице српске и „Електровојводине”. Насту пила је
солисткиња Маја Рељин Да видовић, сопран, у пратњи
Микелеа Д’Eлије (Michele D’Elia), кла вир, Ита лија, и ан
самбла „Вила”. Изведене су композиције П. Маска њија,
Ђ. Пу чинија, Ф. Чилее, Ш. Гу ноа и Е. ди Ка пуе.
ДОБРОЧИНСТВА:
• Правни факултет Универзитета у Новом Са ду покло
нио је Матици српској компју тер који ће бити на мењен
слу жбенику за ду женом за послове за противпожарну
за штиту.
• Привредно дру штво „Електровојводина” из Новог Са
да је за програмске активности Матице српске у првој
половини 2012. године издвојило 490.000 динара.
• За вод за изда вање уџбеника обезбедио је износ од
200.000 динара за Змајеву на гра ду Матице српске.
• Породица Николић Неузински из Новог Са да покло
нила је Матици српској два велика сталка (стендера) од
кованог гвожђа за Гласник Матице српске и промотив
ни материјал, као и више ма њих ста ла ка за означа ва ње
имена учесника на научним ску повима и промоција ма.
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МЕЂУНАРОДНИ НАУ ЧНИ СКУП
О МАТИЦАМА У БУДИМПЕШТИ
У Будимпешти, на Централноевропском универзи
тету, 15. и 16. фебруара (на дан оснивања Матице
српске) одржан је Mеђународни научни скуп Building cultural nations: The matica and equivalent intermediary structures in Europe (Изг радња културних на
ција: матица и еквивал ентне структуре у Европи).
Организатори: SPIN – Dutch National Research In
stitute for Cultural History, University of Amsterdam
(Холандија), NISE – National Movеments and Inter
mediary Structures in Europe, Antwerp (Белгија) и
CEU – Central European University, Budapest (Ма
ђарска) – истакли су да „никада до сада матица ни
је анализирана на европском нивоу на тако свеобу
хватан, упоредан начин” као током овог дводневног
скупа. У средишту интересовања била је Матица
српска, основана 1826. године у Пешти, која је била
узор другим словенским народима.
Циљ скупа био je да се на једном месту, кроз пре
давања и дискусије, обједине сазнања о пореклу,
настанку, идејама, циљевима и пракси ових ин
ституција, о међусобним утицајима, и посебно о
њиховом доприносу у процесу обликовања наци
ја који се одвијао у Европи у XIX веку. Кроз компа
ративни приступ организатори су настојали да
нагласе транснационални аспект у настанку и де
ловању ових организација и да установе платфор
му за даља истраживања. Између осталог, речено
је да модел друштвеног самоорганизовања у обла
сти културе и науке који је развијан у оквиру ма
тица може бити примењен на ширем европском
простору, у склопу развоја цивилног друштва и
настојања да се кроз доброчинства и рад у јавном
интересу обезбеде стабилни извори финансира
ња и нормално функционисање институција у пе
риоду економске кризе.
У раду је учествовало тридесетак научника и струч
њака из 16 замаља. Међу учесницима скупа били
су професори и истраживачи са универзитета и
научних институција из Амстердама (Холандија),
Лувена, Гента и Антверпена (Белгија), Болоње и
Фиренце (Италија), Даблина (Ирска), Монпељеа и
Тура (Француска), Прага (Чешка), Велса (Велика
Британија), Гетингена и Кемница (Немачка), Вар
шаве (Пољска), Лавова (Украјина), Братиславе (Сло
вачка), Љубљане (Словенија), Скопља (Македонија),
Будимпеште (Мађарска) и Новог Сада (Србија).
Радни део скупа је уводним излагањем отворио
генерални секретар Матице српске, проф. др Ду
шан Николић, као представник најстарије матице.
Матица српска је приредила промотивну изло
жбу у оквиру које су представљене њене најзначај
није активности у области културе и науке, као и
најновија капитална издања. Основне информа
ције о институцији биле су доступне учесницима
скупа у форми банера и другог промотивног ма
теријала који је припремљен на седам језика.
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НА САЛОН У КЊИГА У НОВОМ САДУ
И овогодишњи наступ омог ућен је Протоколом о по
словној сарадњи Новосадског сајма и Матице српске.
На Салону књига су представљена издања Матице срп
ске, Издавачког центра Матице српске, Библиотеке Ма
тице српске и Галерије Матице српске.
Матица српска је представљена и пригодном изло
жбом на почасном месту, у централном холу Новосад
ског сајма. Изложена су два серијала двојезичних илу
строваних постера на српском и енглеском језику о Ма
тици српској и њеном оснивачу Јовану Хаџићу и копије
портрета значајних личности из историје Матице срп
ске. Изложбу су поставили Александра Јовановић, Ву
кица Туцаков и Саша Кулић.
Непосредно након отварања Сајма штанд Матице срп
ске и изложбу су посетили покрајински секретар за
културу Милорад Ђурић, генерални директор Ново
садског сајма Горан Васић и други званичници. Пот
председник Матице српске проф. др Славко Гордић и
генерални секретар Матице српске проф. др Душан
Николић су их упознали са новим издањима и значај
нијим програмским активностима Матице српске.
Наредног дана, министар просвете и науке у Влади Ре
публике Србије проф. др Жарко Обрадовић, ректор
Новосадског универзитета проф. др Мирослав Веско
вић, генерални директор Новосадског сајма Горан Ва
сић и други званичници обишли су изложбу Матице
српске у холу Новосадског сајма и посетили штанд Ма
тице српске. Потпредседници Матице српске проф. др
Славко Гордић и проф. др Слободан Ћурчић су их до
чекали и представили им нова издања Матице српске.
У оквиру манифестације „Дани Лазе Костића” на 18.
међународном салону књига Матица српска је била при
ређивач или учесник у више програма који су одржани
на бини у хали Мастер. Проф. др Славко Гордић, пот
председник Матице српске, говорио је 2. марта 2012. о
новим издањима Матице српске, Издавачког центра
Матице српске, Библиотеке Матице српске и Галерије
Матице српске. Истога дана, у оквиру манифестације
„У сусрет Европској престоници културе 2020. године”,
проф. др Слободан Ћурчић је јавним обраћањем у име
Матице српске подржао иницијативу да се Град Нови
Сад кандидује за Европску престоницу културе 2020.
године. У програму Часописи: прош лост или буд ућност
учествовао је 3. марта и главни уредник Летописа Ма
тице српске Иван Негришорац. Књига Лазе Костића
Тезе из правних и политичких наука представљена је 6.
марта 2012. О Едицији „Баштина” и самој књизи гово
рио је проф. др Душан Николић, уредник Едиције „Ба
штина”. Потом су говорили аутори прилога: о Лази Ко
стићу – писцу и преводиоцу проф. др Душан Иванић, о
његовом животу мр Драгана Белеслијин и о спортском
животу Лазе Костића Младен Булут, председник Удру
жења новинара Војводине. Програм је водила и тексто
ве Лазе Костића читала мр Исидора Поповић.
У припреми и реализацији наступа Матице српске на
Новосадском сајму учествовали су: мр Драгана Беле
слијин, Јелена Веселинов, Марија Гаћеша, Милица Ди
митрић, Александра Јовановић, Мирјана Карановић,
Саша Кулић, Славица Лазић, Светлана Макарић, До
брила Мартинов, мр Светлана Милашиновић, Алек
сандра Николић, мр Исидора Поповић, мр Бранислав
Поповић, Миленко Проданов, Тришо Трифковић, Дра
ган Тубић и Вукица Туцаков. Штанд су поставиле До
брила Мартинов и Славица Лазић.
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СВЕЧАНАСЕДНИЦА
МАТИЦЕСРПСКЕ
Свечаност је отпочела химном Божеправдеу изво
ђењу Милоша Милојевића. Потпредседник проф.
др Славко Гордић отворио је 186. Свечану седни
цу уз објашњење председниковог одсуства из
здравствених разлога, а потом поздравио присут
не званичнике, чланове Матице српске и грађан
ство. Генерални секретар проф. др Душан Нико
лић прочитао је имена чланова Матице српске
преминулих од претходне Свечане седнице и по
звао присутне да им минутом ћутања одају по
част. Потпредседник проф. др Славко Гордић је у
кратким цртама дао преглед рада Матице српске
у протеклој години, акценту јући најзначајнија по
стигнућа. Потом је Мадам Пијано песмом Доси
теја Обрадовића ВостаниСербије присутне увела
у тему о којој ће се беседити на овој свечаној сед
ници. Др Славенко Терзић је одржао беседу Ис
токиЗападуновијојсрпскојисторијиикултури.
Потпредседник проф. др Славко Гордић се захва
лио беседнику и најавио други део Свечане седни
це, посвећен Змајевој награди Матице српске.
Управница послова Јелена Веселинов прочитала
је текст Уредбе о Змајевој награди, а члан Жирија
Ђорђо Сладоје Записник са седнице Жирија на
којој је донесена одлука о овогодишњој награди.
Проф. др Михајло Пантић, председник Жирија,
прочитао је образложење Жирија Змајеве награ
де. Потпредседник проф. др Славко Гордић уру
чио је диплому лауреату Војиславу Карановићу и
честитао му, заједно са др Петром Загорчићем, за
меником генералног директора Привредног дру
штва „Електровојводина” и др Милорадом Марја
новићем, директором Редакције Завода за уџбе
нике, који су обезбедили новчани део овогодишње
Змајеве награде. Лауреат Војислав Карановић
обратио се присутнима пригодном беседом.
Драмски уметник Љубивоје Тадић је на крају про
читао неколико песама из награђене књиге Уну
трашњичовекВојислава Карановића.
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ИЗЛОЖБА О СРПСКОМ НОВЦУ У БРИСЕЛУ
Матица српска и Народна банка Србије, ће у
циљу промовисања националне културе, током
2012. године, у више европских градова орга
низовати изложбу Српски новац од XIII до XXI
века.
Изложба је визуелно и садржински прилагође
на широком круг у посетилаца, јер је примарни
циљ да се међународној јавности представи
историјско и културно наслеђе српске државе
кроз историју српског новца.
За изложбу је израђен посебан, стандардизован
инвентар (витрине за излагање принтова и нов
ца), како би на свакој локацији поставка била
јединственог и препознатљивог изгледа.
На изложбеним принтовима, који садрже краће
текстове, приказани су главни историјски моти
ви, са легендама и описом историјског контек
ста. Опширнији двојезични текстови штампани
су на пластифицираним шлајфнама.
За изложбу је припремљен двојезични каталог
на српском и енглеском језику.
Изложба ће, уз подршку Министарства спољ
них послова Републике Србије и Покрајинског
секретаријата за културу АП Војводине, бити
премијерно представљена јавности током маја
2012. године, у Мисији Републике Србије при
Европској унији у Бриселу.
Аутор пројекта: проф. др Душан Николић, ге
нерални секретар Матице српске. Коо рдинатор
пројекта: Невенка Савовић, директор Одеље
ња за комуникације Народне банке Србије.
Аутори изл ожбе и текстова: Нумизматички
кабинет Народне банке Србије и Архив Народ
не банке Србије. Рецензент: проф. др Бранко
Бешлин. Језичка редактура: мр Драгана Беле
слијин. Лектура и коректура: Мирјана Карано
вић и Одсек за превод и лектуру Народне бан
ке Србије. Графичка припрема: Сања Блешић,
Завод за израду новчаница и кованог новца На
родне банке Србије. У припреми и обради гра
ђе учествовали су: мр Драгана Белеслијин,
Александра Јовановић, Драган Тубић, Мирјана
Исаков, Вукица Туцаков и Љиљана Дражић.
Каталог Изложбе штампао је Завод за израду
новчаница и кованог новца Народне банке Ср
бије, у тиражу од 2.000 примерака.
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