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Академик Чедомир Попов
15. март 1936 – 8. јун 2012
Почасни председник Матице српске академик Чедомир
Попов преминуо је 8. јуна 2012. године у 77. години живота.
По жељи преминулог сахрана је обављена у најужем поро
дичном кругу на Новом гробљу у Новом Саду 9. јуна. Уз уче
шће установа у којима је академик Попов деловао – Фило
зофског факултета и Огранка САНУ у Новом Саду у Матици
српској је 14. јуна 2012. одржана комеморативна седница.

Академик ЧЕДОМИР ПОПОВ рођен је 15. марта
1936. у Меленцима у Банат у у учитељско-службенич
кој породици. Основн у школ у завршио је у родном
месту и Ковачици, а гимназију у Зрењанин у 1954. Био
је припадник прве гeнерације студената Филозофског
фак ултета у Новом Сад у, на групи за историју, 1954–
1958. Дипломирао је фебруара 1959, а наредне године
изабран je за асистента Филозофског фак ултета на
предмету Општа историја новог века. На овом факул
тету провео је цео радни век и прошао сва наставничка
звања. Октобра 2000. отишао је у пензију. Био је пред
седник Савета Фак ултета (1977–1979) и декан (1979–
1981). Врш ио је и дуж ност дир ект ора Инс тит ут а за
историју Војводине (1970–1974).
После усавршав ањ а у Страз буру (Франц ус ка)
1959/60. почео је интензиван нау чни рад у области
историје међународних односа. Докторирао је јуна
1970. тезом Став Француске према Србији од Франк
фуртског мира 1871. до Берлинског конгреса 1878. Ба
већи се контин уирано нау чноистраживачким радом,
самостално или у коау торству објавио је 14 књига и
око 470 нау чних, стручних и публицистичких радо
ва. Приредио је и 8 књига изворне грађе.
За дописног члана Војвођанске академије нау ка и
уметности изабран је 1981, а затим за редовног члана
1987. За члана САНУ ван радног састава изабран је
1988, а за редовног члана САНУ 1992.

Поред наставничког и нау чног рада, још од сту
дентских дана обављао је послове на стручном, кул
турном и друштвеном пољу. Као ђак и студент бавио
се позоришним аматеризмом, био председник Ака
демског позоришта и уредник Драмског програма на
Трибини младих у Новом Сад у. Од 1962. до 1965. био
је председник Савета за култ уру Града Новог Сада.
У Матици српској је од 1970. уређивао Зборник за
историју, а од 1981. до 1991. био је управник Рукопи
сног одељења. Члан је Управног одбора Матице српске
непрекидно од 1969. Био је потпредседник Матице срп
ске од 1991. до 1999. На ванредној Скупштини Матице
српске одржаној 14. јуна 2008. изабран је за председни
ка, а 28. априла 2012. за почасног председника нашег
најстаријег књижевног, нау чног и културног друштва.
Био је и председник Самоуправне заједнице за на
учни рад Војводине, а од 1985. до 1989. главни и одго
ворни уредник Југословенског историјског часописа.
Од 1994. до 2002. био је председник новосадског Огран
ка и члан Председништва и Извршног одбора САНУ.
Руководио је многим нау чним пројектима, а око два
десет година руководи капиталним пројектом Матице
српске Српски биографски речник и главни је уредник
до сада изашлих пет томова. У Српској академији нау
ка и уметности водио је радну групу за израду Азбуч
ника Српске енцик лопедије. Учествовао је у бројним
нау чним скуповима у зем љи и иностранству. Био је
ментор за израд у шест докторских дисертација.

2011). У име аутора, на промоцији су говориле Љи
љана Клевернић и Даниела Кермеци, библиографи
Библиотеке Матице српске.

3. маја 2012. године: председник Матице српске
примио је представнике Српског друштва „Јован
Рашковић“: председника академика Драгана Шкорића и господина Драгана Којића.

5. и 12. маја 2012. године: у Галерији Матице српске
су се током маја месеца у оквиру едукативног про
грама за дец у „Мој портрет за музеј“ одржале две
креативне радионице.

3. маја 2012. године: у Галерији Матице српске је
одржана конференција за новинаре поводом отва
рања изложбе Збирка слика друга председника ауто
ра др Ненада Радића. О изложби и изложеним дели
ма говорили су мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије, и др Ненад Радић, аутор изложбе и прате
ће публикације.

7. маја 2012. године: одржана је седница Председни
штва Матице српске.
7. маја 2012. године: одржане су седнице Надзорног
одбора и Стат утарне комисије Матице српске.

3. маја 2012. године: у Галерији Матице српске је
одржан састанак мр Тијане Палковљевић, управни
це Галерије, и Слободана Живковића, директора
Српског култ урног центра у Вуковару, поводом ор
ганизовања изложбе Сава Текелија − велики српски
добротвор у Белом Манастиру и Вуковару.
4. маја 2012. године: ученици 7. разреда Основне
школе „Бранислав Нушић” из Смедерева посетили
су Матиц у српску.

8. маја 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић учествовао је у програм у
обележавања двадесет година од смрти др Јована
Рашковића у организацији Српског друштва Др Јо
ван Рашковић из Новог Сада. Том приликом је одр
жан и нау чни скуп о живот у и дел у др Јована Ра
шковића.
8. маја 2012. године: потпредседник Матице српске
др Миодраг Матицки и члан Управног одбора Ма
тице српске академик Димитрије Стефановић при
суствовали су, на позив његове екселенције амбаса
дора Реп ублике Пољске у Реп ублици Србији Андже
ја Јасионовског (Andrzej Jasionowski), свечаности
приређеној у Амбасади Реп ублике Пољске.

4. маја 2012. године: у Галерији Матице српске је
отворена изложба Збирка слика друга председника
аутора др Ненада Радића. На отварању су говорили
мр Тијана Палковљевић, управница Галерије, др Не
над Радић и мр Катарина Живановић, директорка
Музеја историје Југославије, која је изложбу званич
но отворила.

9. маја 2012. године: одржан је састанак Уређивач
ког одбора Српске енциклопедије.
9. до 13. маја 2012. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске и кустоскиње
Снежана Мишић и Александра Стефанов су бора
виле у Паризу поводом отварања изложбе дечјих ра
дова Мој портрет за музеј која је приређена у орга
низацији Форума словенских култ ура а у оквиру
манифестације „Дани словенске култ уре” у Палати
УНЕСКО-а (10−17. мај 2012). (Опширније у прилогу)
11. маја 2012. године: потпредседник Матице срп
ске др Миодраг Матицки је прис уствовао свечаном
отварању Музеја Јована Поповића Стерије у Вршцу.

5. маја 2012. године: у Државној библиотеци у Трсту
представљена је Библиографија Иве Андрића (1911–

11. маја 2012. године: заменик управника Библиоте
ке Матице српске Новка Шокица Шуваковић прис у
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ствовала је свечаности поводом обележавања 50 го
дина рада библиотеке „Бранко Радичевић“ у Жити
шту и, у име БМС, уручила пок лон од 50 књига.
11. и 12. маја 2012. године: председник Матице срп
ске боравио је у Никшићу као гост епископа будимљанско-никшићког, Јоаникија (Мићовића) и говорио
на додели награде „Извиискра Његошева“ митрополиту Амфилохију (Радовићу). Такође о Дану Св. Василија Острошког учествовао је на великој литији у
Никшићу.
11. и 18. маја 2012. године: у ток у трајања изложбе
Збирка слика друга председника одржана су два
стручна тумачења изложбе: аутора др Ненада Ради
ћа (11. 5) и кустоса изложбе мр Тијане Палковљевић,
управнице Галерије (18. 5), који су говорили о изло
жби, њеном концепт у, изложеним делима и зани
мљивостима везаним за друга председника као ко
лекционара и великог поштоваоца уметности.

14. до 18. маја 2012. године: Даниела Королија Црк
вењаков, помоћница управнице, учествовала је на
тренинг курс у Advanced Characterisation of Cultural
Heritage Artefacts using Nuclear Analythical Techniques
који је одржан у Тирани.
15. маја 2012. године: потпредседник Матице срп
ске проф. др Бранко Бешлин је на позив Завода за
култ уру Војводине учествовао у рад у међународног
округлог стола Српско-румунске културне средњове
ковне везе.
15. маја 2012. године: Матиц у српску су посетили
ученици гимназије „Розенштајн” (Rosenstein) из Хој
баха (Heubach) у Немачкој. Са њима су били дирек
тор гимназије Јоханес Јозеф Милер (Johannes Joseph
Miller), професор немачког језика др Хелм ут Рослер
(Helmut Rösler) и још неколицина професора. Они су
у Новом Сад у боравили као гости Гимназије „Јован
Јовановић Змај”.

12. маја 2012. године: почасном председник у Мати
це српске академик у Чедомиру Попову додељена је
награда листа Печат времена за нау к у и друштвен у
теорију за књиг у Грађанска Европа (1770–1914) III –
Друштвена и политичка историја Европе (1871–1914).
Наград у је примила супруга др Јелена Попов.

15. маја 2012. године: заменик управника Библио
теке Матице српске Новка Шокица Шуваковић, се
кретар Милена Мирић и руководилац Одељења ста
ре и ретке књиге Душица Грбић прис уствовале су
састанк у комисије за израд у подзаконских аката За
кона о библиотечко-информационој делатности у
Народној библиотеци Србије.

14. маја 2012. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.

17. маја 2012. године: поводом обележавања 150 го
дина од рођења филозофа и историчара Божидара
Кнежевића (1862−1905), Библиотека Матице српске
приредила је електронску изложбу грађе из својих
збирки.

14. маја 2012. године: одржана је седница Извршног
одбора Матице српске.
14. маја 2012. године: потпредседник Матице срп
ске проф. мр Ненад Остојић је у Култ урном центру
Новог Сада прис уствовао промоцији књига Интуи
тивни свет Ранка Младеновића др Иване Игњатов
Поповић, Позоришно дело Милана Грола др Зорана
Т. Јовановића, које су објављене у Одељењу за сцен
ске уметности и музик у Матице српске.

17. маја 2012. године: у Галерији Матице српске је
поводом манифестације „Ноћ музеја 2012” на Трг у
галерија одржана заједничка конференција за нови
наре на којој су три музејске инстит уције предста
виле своје програме у „Ноћи музеја 2012” и најавиле
програме обележавања манифестација „Дан музеја”
и „Недеља музеја”. Програм Галерије Матице српске
је представила мр Тијана Палковљевић, управница,
Спомен-збирке Павле Бељански кустоскиње Јулија
на Стојсављевић и Јасмина Јакшић а Пок лон збирке
Рајка Мам узића Зорица Ламбета, библиотекарка.

14. маја 2012. године: Галерију Матице српске је по
сетио Њ.Е. Франсоа Гзавије Денио, франц уски амба
садор у Србији. Мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије, дочекала је амбасадора и представила му
сталну поставк у Галерије и акт уелн у изложбу Збир
ка слика друга председника.
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18. маја 2012. године: Миро Вуксановић, дописни
члан САНУ и управник Библиотеке Матице српске,
и Ката Мирић, библиограф БМС, прис уствовали су
заједничкој седници уредништава Српске библио
графије књига и Српске библиографије периодике у
Народној библиотеци Србије.

21. маја 2012. године: проф. др Душан Николић је,
као руководилац пројекта, представљао Матиц у
српску на отварању изложбе Српски новац од XIII до
XXI века у Мисији Реп ублике Србије при Европској
унији у Брисел у, коју су приредиле Матица српска и
Народна банка Србије, уз подршку Министарства
спољних послова Реп ублике Србије и Покрајинског
секретаријата за култ уру АП Војводине. (Опширније у прилогу)
21. маја 2012. године: изашао је двоброј април–мај
Летописа Матице српске у ком поетске и прозне
прилоге објављују Матија Бећковић, Александар Га
талица, Вук Крњевић, Момир Војводић, Миленко
Стојичић, Ђорђе Николић, Славица Гароња, Миро
слав Алексић и Слободан Шкеровић. Аутори „Огле
да”су Алекса Буха, Милослав Шутић, Александра
Манчић и Игор Перишић, а у „Сведочанствима” су
текстови Мира Вуксановића, Славка Гордића, Љи
љане Пешикан Љуштановић, Јована Попова, Ивана
Негришорца, Јована Делића, Рајка Петрова Нога,
Марка Паовице, Горане Раичевић, Светозара Коље
вића, Наде Милошевић Ђорђевић, Младена Шука
ла, Зорана Пау новића, Владиславе Гордић Петковић
и разговор Радмиле Гикић Петровић са Светозарем
Кољевићем. О новим књигама Јовице Аћина, Вука
Крњевића, Милана Милишића, Тање Поповић, Ср
бе Митровића, Жарка Рош уља, Иване Игњатов По
повић, Енеса Халиловића, Бранислава Зубовића и
Александра Гајића пиш у Фрања Петриновић, Сто
јан Ђорђић, Ненад Станојевић, Оливера Жижовић,
Љубомир Ћорилић, Миодраг Матицки, Зоран Ђе
рић, Александар Б. Лаковић, Чедомир Љубичић и
Милорад Вукашиновић, а Бранислава Васић Рако
чевић представља Антологију Граматика смрти.

18. маја 2012. године: генерални секретар Матице
српске доц. др Ђорђе Ђурић је учествовао на мани
фестацији Дани словенске писмености у Руми.
18. маја 2012. године: Галерија Матице српске се и
ове године активно укључила у обележавање Међу
народног дана музеја чији је мото Музеји у свету
промена. Нови изазови, нове инспирације.
18. маја 2012. године: у Галерији Матице српске је
отворена изложба дечјих радова Мој портрет за му
зеј која је реа лизована у сарадњи са Предшколском
установом „Радосно детињство“. На отварању изло
жбе су говорили мр Тијана Палковљевић, управни
ца Галерије, и Славица Бјељац, помоћница директо
ра Предшколске установе „Радосно детињство“. Том
приликом су додељене Дипломе малишанима чији
су радови представљени на изложби Мој портрет
за музеј у Палати УНЕСКО-а у Паризу.

22. маја 2012. године: Биљана Ристић, начелник
Одељења општих послова Галерије Матице српске,
и мр Лолита Пејовић, стручни сарадник, прис уство
вале су радионици чија је тема била програмско
управљање у оквиру пројекта Еко профит (Eco Pro
fit) који су организовали Аустријска агенција за раз
вој и конзорцијум Денкштат (Denkstatt GmbH) из
Беча и Град Нови Сад.

18. маја 2012. године: мр Драгојла Живанов и Ми
лена Врбашки, музејске саветнице Галерије Матице
српске, прис уствовале су свечаној Скупштини Му
зејског друштва Србије и уручењу Награде Михаи
ло Валтровић за 2011. годин у, која је одржана у Му
зеју Војводине.

22. до 26. маја 2012. године: Галерија Матице српске
је обележила манифестацију „Недеља музеја” у Ср
бији. Програм је реа лизован у оквиру акт уелне из
ложбе Збирка слика друга председника: предавање
Контрасти Ђуре Јакшића инспирисано сликом Де
војка са лаутом Ђуре Јакшића одржала је Милена
Врбашки, музејска саветница (23. 5); две интерак
тивне радионице за дец у са ученицима првог (24. 5)
и петог разреда ОШ „Јован Поповић“ (25. 5) водила
је кустоскиња Александра Стефанов; одржана је
промоција књиге Пусен и петокрака (25. 5) и креа
тивна радионица за дец у Моја мала збирка слика
(26. 5) коју је водила кустоскиња Снежана Мишић.

19. маја 2012. године: у шестој новосадској „Ноћи
музеја”, Галерија Матице српске је била најпосеће
нија локација − изложбени простор, са око 7.500 по
сетилаца. Окосниц у овогодишње Ноћи музеја чи
нила је изложба Збирка слика друга председника и
презентација едукативног програма за дец у Мој
портрет за музеј .
21. маја 2012. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.
21. маја 2012. године: одржана је седница Управног
одбора Матице српске.
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ске, доајен у српске дијаспоре Стеван у Бугарском. У
име Матице српске скуп у се обратио потпредседник
Матице српске проф. др Бранко Бешлин.

23. маја 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић и потпредседник проф. мр
Ненад Остојић учествовали су у промоцији Српске
енциклопедије (друга књига I том) и учествовали у
рад у Скупштине Друштва чланова Матице српске
Реп ублике Српске. У промоцији су учествовали и
проф. др Младен Шукало, председник Друштва, као
и проф. др Рајко Гњато сарадник Српске енциклопе
дије.

24. маја 2012. године: одржан је „Дан Ћирила и Ме
тодија”. Председник Матице српске проф. др Драган
Станић је, отварајући ову свечаност, говорио је о на
мери Матице српске да се овај дан обележава сваке
године предавањима о прожимању и утицајима ме
ђу словенским народима. Бесед у „Дело светих Ћи
рила и Методија у свом и у нашем времен у” одржао
је проф. др Предраг Пипер. Мушки вокални ан
самбл „Св. Серафим Саровски” под уметничким ру
ководством Божидара Црњанског извео је Тропар
Светим апостолима Ћирилу и Методију и Статију
трећу Стевана Мокрањца.

23. маја 2012. године: одржано је Музичко вече у
Матици српској на којем се публици представио
Богдан Ђорђевић, клавир. Изведена су дела Ј. Брам
са, Ф. Листа, А. Скрјабина, С. Рахмањинова, Ф. Шо
пена и Светозара Саше Ковачевића.
23. маја 2012. године: Галерију Матице српске је по
сетио др Илијас Тасиас, представник пакта Апени
но чентрале (Appenino centrale) из Умбрије (Италија).
На састанк у са мр Тијаном Палковљевић, управни
цом Галерије, и Даниелом Королија Црквењаков,
помоћницом управнице, разговарало се о мог ућим
видовима сарадње музеја са територије Умбрије и
Галерије Матице српске.
23. маја 2012. године: у Свечаној сали Матице срп
ске Друштво новинара Војводине свечано је обеле
жило 67. годину од оснивања уручивањем награде
„Златно перо“, највећег и најзначајнијег признања за
новинарска достигн ућа и допринос укупном разво
ју и унапређењу новинарства. Ове године „Златно
перо“ додељено је члану Управног одбора Матице срп

24. маја 2012. године: потпредседник Матице срп
ске др Миодраг Матицки и члан Управног одбора
академик Димитрије Стефановић су прис уствовали
полагању венца на споменик Браће Ћирила и Мето
дија у Београд у поводом Дана бугарског просвети
тељства и културе и славенске писмености у орга
низацији Амбасаде Реп ублике Бугарске заједно са
амбасадама осталих словенских држава. Након тога
је одржан пријем у Амбасади Реп ублике Бугарске.
24. маја 2012. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске и Снежана Мишић,
начелник одељења за програме и презентацију су
прис уствовале отварању изложбе Млади 2012. коју
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31. маја 2012. године: Матиц у српску су посетили и
упознали се са њеном историјум ученици Школе за
бродарство, бродоградњу и хидроградњу из Београ
да.

је организовала Нишка уметничка фондација у Му
зеју Поште у Београд у.
25. маја 2012. године: у Галерији Матице српске је
одржана промоција књиге Пусен и петокрака, ауто
ра др Ненада Радића на којој су говорили др Лидија
Мереник, др Симона Чупић, др Драган Булатовић и
аутор.

31. маја 2012. године: објављене су последње књиге
трећег кола Антологијске едиције Десет векова срп
ске књижевности Издавачког центра Матице срп
ске. У трећем кол у су следеће књиге: Стефан Прво
венчани, Доментијан, Теод осије (приређивач проф.
др Љиљана Јухас Георгиевска), Лирске народне песме
(проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић), Српски
рјечник или азбучни роман Вука Ст. Караџића (до
писни члан САНУ Миро Вуксановић), Бранко Ради
чевић (др Татјана Јовићевић), Јован Јовановић Змај
(др Тања Поповић), Драгиша Васић (др Марко Не
дић), Иво Андрић, трећа књига (проф. др Славко
Гордић), Милош Црњански, трећа књига (проф. др
Горана Раичевић), Растко Петровић (проф. др Боја
на Стојановић Пантовић) и Антологија Богдан По
повић (академик Предраг Палавестра).
31. маја 2012. године: одржан је састанак Изборне и
Верификационе комисије поводом одржавања ван
редне Скупштине Матице српске.

26. маја 2012. године: генерални секретар Матице
српске доц. др Ђорђе Ђурић je учествовао у свеча
ности поводом 133. годишњице рођења Мил утина
Миланковића у Даљу. Том приликом је представљен
интегрисани електро-механички модел прецесио
ног цик луса кретања Земље, који сим улира Милан
ковићеве цик лусе.
28. маја 2012. године: у Галерији Матице српске је
одржан састанак мр Тијане Палковљевић, управни
це Галерије, и Даниеле Королија Црквењаков, по
моћнице управнице, са мр Костом Вуковићем, ку
стосом Музеја Српске православне епарх ије будим
ске у Сентандреји у вези са приређивањем изложбе
Српска црквена уметност у Мађарској.
28. и 29. маја 2012. године: Снежана Мишић и Алек
сандра Стефанов, кустоскиње Галерије Матице срп
ске, на позив Форума словенских култ ура учество
вале су на семинару New Practicies – Programs for Vi
sitors (Нове праксе – Програми за посетиоце) који је
одржан у Музеју македонске борбе за независност у
Скопљу.
29. маја 2012. године: Галерију Матице српске су по
сетили студенти пете године Природно-математич
ког фак ултета Универзитета у Новом Сад у.
30. маја 2012. године: Свечаном академијом и доде
лом награда, у прис уству представника Владе, па
тријарха Иринеја, представника САНУ и сарадника
Завода за уџбенике обележено је 55 година постоја
ња Завода за уџбенике током кога је одштампано
375 милиона уџбеника. Председник Матице српске
проф. др Драган Станић прис уствовао је свечаности
и примио специјално признање које је Матици срп
ској додељено за дугогодишњу подршку, поверење,
сарадњу и допринос успешном рад у Завода за уџбе
нике.

31. маја 2012. године: стручњаци Галерије Матице
српске су посетили Епископски двор у Темишвару и
манастир Бездин. Циљ посете је био преглед умет
ничких дела за која се предвиђа конзервација и ре
стау рација у оквиру планираног пројекта Заштита
и презентација културног наслеђа Срба у Румунији.
1. јуна 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић је примио Драгомира Да
видовића, физичара, и Владимира Андрејевича,
атомског физичара из Русије.
1. јуна 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић је примио председника
Клуба Неопланта – Нови Сад Констатнина Павло
вића и чланове Миливоја Курјачког и Радета Бока
на.
1. јуна 2012. године: Новка Шокица Шуваковић, за
меник управника, Милена Мирић, секретар, и Ду
шица Грбић, руководилац Одељења старе и ретке
књиге и легата Библиотеке Матице српске, прис у
ствовале су састанк у Комисије за израд у подзакон
ских аката Закона о библиотечко-информационој
делатности у Народној библиотеци Србије.
1. јуна 2012. године: у Галерији Матице српске су у
оквиру пратећег програма изложбе Збирка слика
друга председника одржане Конзерваторске приче. О
конзерваторско-рестау раторским радовима на јед
ној од изложених слика Давање десетине Гебранта
ван ден Екх ута говорила је Даниела Королија Цр
квењаков, конзерватор саветник.
2. јуна 2012. године: одржана је ванредна 127. Скуп
штина Матице српске. Проф. др Драган Станић,
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5. јуна 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић и генерални секретар Ма
тице српске доц. др Ђорђе Ђурић су примили ан
трополога из Минска проф. др Лидију Тегакову и
потпредседниц у Скупштине АП Војводине проф.
др Браниславу Белић.
6. јуна 2012. године: у Матици српској је одржана
промоција књиге Разорена Троја Милана Брдара у
издању Центра за слободарске делатности.
6. јуна 2012. године: дописни члан САНУ и управ
ник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић
прис уствовао је седници Националног савета за
култ уру Реп ублике Србије у Београд у.

председник Матице српске, председавао је Скуп
штином. Након отварања ванредне Скупштине,
усвајања Дневног реда и избора радних тела, пред
седник Верификационе комисије проф. др Мато Пи
журица је саопштио да Скупштини прис уствује 236
чланова Матице српске са правом гласа. Након тога,
председник Матице српске проф. др Драган Станић
отворио је дискусију. После дискусије, на предлог
Скупштине изборној листи додата су још два канди
дата: Стеван Бугарски и академик Војислав Марић.
Председник Изборне комисије Милан Петровић
констатовао је, након пребројавања гласова, да је од
предложених 38 кандидата изабрано 36. За чланове
Управног одбора у наредном четворогодишњем пе
риод у изабрани су: доц. др Ђорђе Бубало, Стеван
Бугарски, проф. др Мирјана Веселиновић Хофман,
проф. др Мирослав Весковић, проф. др Александра
Вранеш, проф. др Славко Гордић, проф. др Јасмина
Грковић-Мејџор, проф. др Сава Дамјанов, проф. др
Јован Делић, проф. др Бранислав Ђурђев, проф. др
Мирослав Егерић, доц. др Радослав Ераковић, проф.
др Душан Иванић, Мирослав Јосић Вишњић, проф.
др Владимир Катић, проф. др Марија Клеу т, акаде
мик Светозар Кољевић, академик Василије Крестић,
проф. др Љубомирка Крк љуш, др Бранка Кулић,
академик Војислав Марић, Радован Мићић, др Мар
ко Недић, проф. др Слободан Павловић, мр Тијана
Палковљевић, проф. др Љиљана Пешикан Љушта
новић, проф. др Мато Пиж урица, проф. др Предраг
Пипер, проф. др Милорад Радовановић, проф. др
Душан Рњак, академик Димитрије Стефановић,
проф. др Дарко Танасковић, др Славенко Терзић,
проф. др Мирослав Тимотијевић, проф. др Слобо
дан Ћурчић и проф. др Смиљка Шимић.

6. јуна 2012. године: у Галерији Матице српске је у
оквиру манифестације 55. Змајеве дечје игре одржа
на додела Зах валница пријатељима и сарадницима
за подршку. Том приликом је и Галерија као дугого
дишњи сарадник Змајевих дечјих игара добила за
хвалниц у Велики осмех.

4. јуна 2012. године: oдржана је седница Председ
ништва Матице српске.

6. јуна 2012. године: Матиц у српску су посетили
доц. др Вацлав Шћепанек (Vaclav Scepanek), председ
ник, проф. др Либор Јан (Libor Jan), потпредседник,
и проф. др Ладислав Хладки (Ladislav Hladky), члан
Управног одбора Матице моравске из Брна. Пред
седник Матице српске проф. др Драган Станић и
потпредседник проф. др Бранко Бешлин су прими
ли госте. Прис уствовали су и представници Фило
зофског фак ултета у Новом Сад у. Вођени су разго
вори о представљању недавно објављеног заједнич
ког зборника Од Мораве до Мораве, II и мог ућности
ма даље сарадње. Том приликом Матиц у српску су
посетили и студенти магистарских студија историје
и јужнославенских филологија са Филозофског фа
култета Масариковог универзитета у Брн у.

Од 4. до 8. јуна 2012. године: мр Тијана Палковље
вић, управница Галерије Матице српске, учествова
ла је на међународном стручном скуп у „Нови про
стор за култ урно наслеђе и локалн у заједниц у“ и
„Нови свет музеја“ који је одржан у Пиран у (Слове
нија) у организацији Форума словенских култ ура.

7. јуна 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић је на позив његове екселен
ције Александра Васиљевича Кон узина (Александр
Васильевич Конузин), амбасадора Руске Федерације
у Реп ублици Србији, прис уствовао пријем у органи
зованом поводом Националног дана Русије.
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8. јуна 2012. године: одржан је састанак ОРЛ Сек
ције Друштва лекара Војводине.
8. јуна 2012. године: управник Библиотеке Матице
српске Миро Вуксановић и директор Главне фили
јале осиг урања Нови Сад компаније „Дунав осиг у
рање” а.д.о. Горан Мачкић потписали су уговор о
коришћењу средстава превентиве за набавк у и
уградњу фекалне пумпе са опремом у износ у од
360.000 динара.
8. и 9. јуна 2012. године: у Галерији Матице српске
је одржан дводневни Међународни симпозијум: Од
лив сцене/International symposium: The drain of the
scene – Effects of brain drain on the Serbian independent
performing arts scene у организацији Пер. Арта, Гете
Инстит ута Београд и Роберт Бош фондације.

7. јуна 2012. године: Матиц у српску су посетили
најмлађи гости – ученици првог разреда Основне
школе „Коста Трифковић”, са својом учитељицом
Надом Шушак.

8. и 15. јуна 2012. године: у Галерији Матице српске
су у оквиру пратећег програма изложбе Збирка сли
ка друга председника одржана два стручна тумачења
изложбе: аутора др Ненада Радића (8. 6) и Снежане
Мишић, кустоскиње (15. 6).

7. јуна 2012. године: у Матици српској, већ тради
ционално, одржан је део програма Змајевих дечјих
игара.

11. јуна 2012. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.

7. јуна 2012. године: у Галерији Матице српске је у
оквиру манифестације 55. Змајеве дечје игре прире
ђено завршно дружење са креативном радионицом
Машталица. Прис утнима су се обратиле Снежана
Мишић, кустоскиња Галерије Матице српске и Ве
сна Пантић, уредница часописа Машталица, након
чега је уследило отварање изложбе дечјих радова
Разиграни свет и концерт ученика Музичке школе
„Исидор Бајић“, под руководством професорице Ане
Ковачић

11. јуна 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић je прис уствовао инау г ура
цији председника Реп ублике Србије Томислава Ни
колића.
11. јуна 2012. године: у Галерији Матице српске је
одржана презентација пројекта „Екопрофит“ аустриј
ске компаније Денкштат. Презентацију је одржао
Андреј Курикан, представник Денктштат-а у Ру
мунији.

8. јуна 2012. године: премин уо je почасни председ
ник Матице српске академик Чедомир Попов.

11. јуна 2012. године: у Галерији Матице српске је
одржан састанак мр Тијане Палковљевић, управни
це Галерије, и Даниеле Королије Црквењаков, по
моћнице управнице, са Иваном Ђурицом из Канце
ларије за европске послове АП Војводине у вези са
организовањем изложбе Српска црквена уметност
у Мађарској у Брисел у.

8. јуна 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић прис уствовао је отварању
изложбе Јован Дучић у дипломатији у Арх иву Југо
славије у Београд у.

12. јуна 2012. године: чланови Председништва Ма
тице српске и запослени из Стручне службе Матице
српске положили су цвеће на гроб почасног пред
седника академика Чедомира Попова.
12. јуна 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић и генерални секретар доц.
др Ђорђе Ђурић потписали су Протокол о сарадњи
са Правним фак ултетом Универзитета у Новом Са
ду. Правни факултет заступали су декан проф. др
Ранко Кеча и проф. др Душан Николић.

8. јуна 2012. године: у Свечаној сали Матице српске
управник Библиотеке Матице српске Миро Вукса
новић уручио је кандидатима уверења о положеном
стручном испит у.

12. јуна 2012. године: директор и главни уредник
Вечерњих новости Манојло Вукотић примио је ди
ректора и главног и одговорног уредника Издавач
ког центра Матице српске Мира Вуксановића који
му је том приликом пок лонио треће коло Антоло
гијске едиције Десет векова српске књижевности.

8. јуна 2012. године: Матиц у српску су посетили
ученици и професори Гимназије „Светозар Миле
тић” из Србобрана.
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Тада је договорено и да ће Вечерње новости од 16. ју
на 2012. године сваке суботе објављивати рек ламни
оглас за прво, друго и треће коло Антологијске еди
ције.

13. јуна 2012. године: одржана је седница Уређивач
ког одбора Антологијске едиције Десет векова срп
ске књижевности Издавачког центра Матице српске
на којој је, између осталог, анализирано треће коло
и договорен рад на четвртом.
13. јуна 2012. године: Библиотека Матице српске
приредила је у јавном каталог у електронску изло
жбу поводом обележавања сто година од рођења ма
ђарског писца Иштвана Еркења (1912–1979).
14. јуна 2012. године: одржан је комеморативни
скуп посвећен почасном председник у академик у
Чедомиру Попову. (Опширније у прилогу)
14. јуна 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић је учествовао у рад у Српске
привредне фондације у Београд у.
14. јуна 2012. године: одржана је седница Уређивач
ког одбора Зборника Матице српске за друштвене
науке.

12. јуна 2012. године: проф. др Дарко Танасковић
одржао је предавање „Турска култ ура између про
шлости и буд ућности”. Скуп је отпочео обраћањем
председника Матице српске проф. др Драгана Ста
нића који је позвао прис утне да мин утом ћутања
одају пошту премин улом почасном председник у
академик у Чедомиру Попову. Најављујући беседни
ка проф. Станић је истакао његову ерудицију и ком
петентност за тем у предавања. Проф. др Дарко Та
насковић се обратио прис утнима речима поштова
ња за преминулог почасног председника академика
Попова и предавање „Турска култ ура између про
шлости и буд ућности” посветио њем у.
12. јуна 2012. године: директор Телевизије Београд
Никола Мирков примио је директора и главног и
одговорног уредника Издавачког центра Матице
српске Мира Вуксановића. Том приликом договоре
но је да ће од 28. јуна 2012. године на Првом програ
му РТС-а бити емитовано сто бесплатних спотова о
Антологијској едицији Десет векова српске књижев
ности и њеним колима, да ће треће коло бити при
казано у ТВ Дневник у, емисији „Метрополис” и дру
гим емисијама.

14. јуна 2012. године: потписан је „Протокол о са
радњи Универзитета у Новом Сад у и Матице срп
ске”. У име Универзитета Протокол је потписао рек
тор проф. др Мирослав Весковић, а у име Матице
српске председник проф. др Драган Станић. Потпи
сивању су прис уствовали сви проректори УНС
проф. др Милан Симић, проф. др Радован Пејано
вић, проф. др Павле Секеруш и генерални секретар
Матице српске доц. др Ђорђе Ђурић. Након потпи
сивања, вођени су разговори о унапређењу сарадње
две инстит уције.

12. јуна 2012. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, и Даниела Ко
ролија Црквењаков, помоћница управнице, на по
зив оца Миливоја Мијатова, управника Ризнице
Епарх ије бачке, прис уствовале су састанк у на којем
се разговарало о стручној помоћи око прегледа ма
теријала, адаптације простора и формирања музеј
ске поставке Ризнице. Састанк у су прис уствовали и
Зоран Вапа, директор Покрајинског завода за за
штит у споменика култ уре, Дубравка Ђукановић, ар
хитекта, др Бранка Кулић, историчар уметности,
Миодраг Мишљеновић из Градског завода за за
штит у споменика култ уре и презвитер Владан Си
мић, секретар Епарх ије бачке.

15. јуна 2012. године: одржана је седница Жирија за
додел у Бранкове награде.
18. јуна 2012. године: дописни члан САНУ Миро
Вуксановић предао је рукопис књиге Милован Ђи
лас за четврто коло Антологијске едиције Десет ве
кова српске књижевности Издавачког центра Мати
це српске.
20. јуна 2012. године: одржана је седница Уређивач
ког одбора Српске енциклопедије.
21. јуна 2012. године: у Зрењанин у је одржан скуп
Сећање на почасног председника Матице српске ака
9

демика Чедомира Попова. На скуп у су говорили
председник Матице српске проф. др Драган Станић
и члан Управног одбора Матице српске проф. др
Славко Гордић.

Академије уметности. Том приликом су додељене
годишње награде Департмана ликовних уметности
за најуспешнији рад из уметничких дисциплина:
цртање, сликање, вајање, графика, графичке ком у
никације, фотографија, нови ликовни медији.
Од 25. до 29. јуна 2012. године: Галерија Матице
српске се укључила у манифестацију Новосадско
дечје лето промовисањем својих едукативних про
грама и приређивањем креативних радионица за
дец у. Одржано је 5 креативних радионица: Моја Га
лерија, Обуцимо Димитрија и Милицу, У посети код
краља Игрића, Играјмо се школице и Необични музеј
ски становници, а на крају програма је приређена
изложба дечјих радова и додељене су Дипломе уче
ницима радионица. Радионице су водиле Алексан
дра Стефанов, кустоскиња за едукацију Галерије, и
Јелена Огњановић, волонтерка.
26. јуна 2012. године: свечано је приказано треће
коло Антологијске едиције Десет векова српске књи
жевности Издавачког центра Матице српске у Све
чаној сали Матице српске. (Опширније у прилогу)

21. јуна 2012. године: одржана је промоција књиге
Птице Свете горе аутора Јавора Рашајског. Скуп је
поздравио проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске. О књизи су говорили академик Рудолф
Кастори, др Слободан Пузовић, мр Оливер Фојкар и
аутор.

Од 26. до 29. јуна 2012. године: екипа конзерватора
Галерије Матице српске у саставу Даниела Королија
Црквењаков, Дарко Деспотовић и Станислав Мило
шевић боравила је у Сентандреји (Мађарска) ради
постављања изложбе Српска црквена уметност у
Мађарској у Српском црквеном музеју. Изложени
предмети су рестау рирани у претходним годинама,
као резултат сарадње Галерије Матице српске и Му
зеја Српске православне епарх ије будимске на за
штити и презентацији српског култ урног наслеђа у
Мађарској. Каталог изложбе претходно објављен на
српском језик у, преведен је и објављен на енглеском,
како би се српско култ урно наслеђе лакше прибли
жило европској публици.

21. јуна 2012. године: из штампе је изашао Годи
шњак Библиотеке Матице српске за 2011. годин у.
22. јуна 2012. године: члан Управног одбора Мати
це српске проф. др Славко Гордић је учествовао у
рад у Управног одбора Зад ужбине Доситеј Oбрадо
вић у Београд у.
22. јуна 2012. године: управник Библиотеке Матице
српске Миро Вуксановић примио је в. д. управника
Народне библиотеке Србије Дејана Ристића и њего
ву замениц у Светлан у Јанчић и са њима разговарао
о сарадњи ове две инстит уције култ уре.

27. и 28. јуна 2012. године: председник Матице срп
ске проф. др Драган Станић је боравио у Грачаници,
где му је у оквиру манифестације „Видовданско пе
сничко бденије”, као песник у, додељено признање
„Грачаничка повеља”. Том приликом Матица српска
је за Библиотек у Филозофског фак ултета у Грачани
ци пок лонила већи број издања Матице српске (ча
сописа и књига).
27. јуна 2012. године: свечано је приказано треће коло
Антологијске едиције Десет векова српске књижев
ности Издавачког центра Матице српске у Коларче
вој зад ужбини. Поздравн у реч упутио је председник
Скупштине Центра проф. др Мато Пиж урица, а по
том су говорили дописни члан САНУ и главни уред
ник Антологијске едиције Миро Вуксановић и уред
ници проф. др Злата Бојовић и др Марко Недић.

22. јуна 2012. године: у Галерији Матице српске је
отворена Завршна изложба IV године Департмана
ликовних уметности Академије уметности у Новом
Сад у. На отварању изложбе говорили су Даниела
Королија Црквењаков, помоћница управнице Гале
рије Матице српске, и проф. Зоран Тодовић, декан

28. јуна 2012. године: свечано су уручене награде из
зад ужбинских фондова Матице српске. Добитници
награда зад ужбинских фондова Матице српске за
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29. јуна 2012. године: у Српском црквеном музеју у
Сентандреји је свечано отворена изложба Српска
црквена уметност у Мађарској, коју су приредили
Музеј Српске православне епарх ије будимске и Га
лерија Матице српске. На отварању су говорили мр
Коста Вуковић, управник Српског црквеног музеја,
мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Мати
це српске, Милан Вукосављевић, конзул Реп ублике
Србије у Мађарској и Ласло Хеђи испред Министар
ства за људске рес урсе Реп ублике Мађарске, који је
свечано отворио изложбу. Овом изложбом је Гале
рија Матице српске наставила са подршком форми
рању нове поставке Српског црквеног музеја ста
вљањем његовог простора у функцију промоције
српског култ урног наслеђа.

2012. годину су: Ивана Јарић из Новог Сада – Одсек
за српску књижевност, Марина Шафер из Суботице
– Одсек за српски језик и књижевност, Игор Рајњак
из Новог Сада – Одсек за компаративн у књижев
ност, Наташа Белић из Чачка – Одсек за руски језик
и књижевност, Кристиан Јерић из Сомбора – Одсек
за историју, Дејан Жиберт из Новог Сада – Одсек за
филозофију – Филозофски фак ултет у Новом Сад у;
Владислав Ђанић из Суботице – Правни фак ултет
Нови Сад; Бојан Матковски из Куле – Економски
фак ултет Суботица; др Ивана Фратарић из Новог
Сада – Медицински фак ултет Нови Сад; гимназије:
Милица Тодоровић из Врдника – „Карловачка гим
назија” , Борис Грубић из Новог Сада – „Јован Јова
новић Змај”, Бранимир Арсић из Новог Сада и Си
мона Ђурић из Новог Сада – „Светозар Марковић”,
Видак Раичевић из Новог Сада (природно-матема
тички смер), и Александра Мајер из Новог Сада
(друштвено-језички смер) – „Исидора Сек улић”,
Марко Ковачевић из Новог Сада – „Лаза Костић”,
Дајана Милованов из Бечеја – „Гимназија Бечеј”.

29. и 30. јуна 2012. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, и Даниела Ко
ролија Црквењаков, помоћница управнице, борави
ле су у Брисел у, где су имале састанак са Предрагом
Новиковим, директором Канцеларије за европске
послове АП Војводине при Мисији Србије у Брисел у
и његовом сарадницом Андреом Стајић. На састан
ку се разговарало о организацији изложбе Српска
црквена уметност у Мађарској у Брисел у којом ће
се представити пројекат који показује европске
вредности српског култ урног наслеђа, као и добру
сарадњу две државе на његовој заштити и презента
цији.

29. јуна 2012. године: у Салон у Матице српске све
чано је додељена Бранкова награда за школску
2010/11. годину.
29. јуна 2012. године: потпредседник Матице срп
ске др Миодраг Матицки учествовао је у рад у Скуп
штине Српске књижевне задруге у Београд у.
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МОЈ ПОРТЕТ ЗА МУЗЕЈ
Mр Тијана Палковљевић, управница Гале
рије Матице српске, и кустоскиње Снежана
Мишић и Александра Стефанов су боравиле
у Паризу поводом отварања изложбе дечјих
радова Мој портрет за музеј која је приређена
у организацији Форума словенских култура а
у оквиру манифестације „Дани словенске кул
туре” у Палати УНЕСКО-а (10−17. мај 2012).
Изложба је отворена уз присуство дипломат
ског кора, великог броја угледних званица и
представника делегација словенских земаља.
На отварању су говорили: господин Кишоре
Рао, директор УНЕСКО-вог Центра за светско
наслеђе, мр Андреја Рихтер, председница Фо
рума словенских култура, и Њ.Е. Елеонора
Митрофанова, руска амбасадорка и стална
представница при УНЕСКО-у. Представљени
су радови деце из свих 12 земаља чланица Фо
рума словенских култура, а Србију је представ
љала Галерија Матице српске која је у сарад
њи са Предшколском установом „Радосно де
тињство“ из Новог Сада реализовала пројекат
„Мој портрет за музеј“. Тим поводом је др Зо
рица Томић, амбасадорка сталне делегације
Републике Србије при УНЕСКО-у примила
представнице Галерије у званичну посету. То
ком боравка у Паризу оне су обавиле и неко
лико званичних посета париским музејима:
Музеју Орсеј, Центру Помпиду и Музеју Лувр
– Одељењу за едукацију где су са колегама
размениле искуства у раду на едукативним
програмима. Такође су биле и у посети Кул
турном центру Србије у Паризу где су са ди
ректором центра Вуком Величковићем разго
варале о могућностима будуће сарадње.
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ИЗЛОЖБА СРПСКИ НОВАЦ ОД XII I ДО XXI ВЕК А
Матица српска и Народна банка Србије су, у
циљу промовисања националне културе, органи
зовали изложбу Српски новац од XIII до XXI века у
Мисији Републике Србије при Европској унији у
Бриселу.
Стручњаци Нумизматичког кабинета Народне
банке Србије, Одељења за комуникације Народне
банке Србије и Архива Народне банке Србије су,
заједно са сарадницима Матице српске, настојали
да изложба Српски новац од XIII до XXI века буде
визуелно атрактивна и довољно садржајна, а са
друге стране прилагођена широком круг у посе
тилаца. Каталог и пратећи текстови на српском и
енглеском језику писани су на популаран начин,
примерен времену у ком живимо. Посетиоцима
су пружене основне информације о српској култу
ри, које могу послужити као оријентир за даља,
продубљенија истраживања.
За изложбу је израђен посебан инвентар (спе
цијалне витрине за излагање принтова и новца, са
мониторима за пројекцију видео материјала).
Осим Каталога, штампани су плакати и депли
јани на енглеском и француском језику. Посетио
цима су такође дељени промотивни леци (флајери)
о Матици српској, на више језика.
Пројекат су организационо и финансијски по
држали Министарство спољних послова Републи
ке Србије и Покрајински секретаријат за културу
АП Војводине.
Изложба је свечано отворена у понедељак 21.
маја 2012. године у 19 сати, у Мисији Републике
Србије при Европској унији у Бриселу, у прису
ству чланова дипломатског кора, представника ин
ституција Европске уније и већег броја званица из
Белгије и других земаља.
Присутнима су се на отварању обратили проф.
др Душан Николић, у својству аутора пројекта и
представника Матице српске, и господин Дејан
Шошкић, гувернер Народне банке Србије, који је
и отворио Изложбу.
Аутор пројекта: др Душан Николић, редовни
професор Правног фак ултета у Новом Саду. Ко
ординатор пројекта: Невенка Савовић, директор
Одељења за комуникације Народне банке Србије.
Аутори изложбе и текстова: Нумизматички каби
нет Народне банке Србије и Архив Народне банке
Србије. Рецензент: проф. др Бранко Бешлин. Је
зичка редактура: мр Драгана Белеслијин. Лектура
и коректура: Мирјана Карановић и Одсек за пре
вод и лектуру Народне банке Србије. Графичка
припрема: Сања Блешић, Завод за израду новча
ница и кованог новца Народне банке Србије. У
припреми и обради грађе учес твовали су: мр
Драгана Белес лијин, Александра Јовановић, мр
Драган Тубић, Мирјана Исаков, Вукица Туцаков и
Љиљана Дражић. Каталог Изложбе је штампао
Завод за израду новчаница и кованог новца Народ
не банке Србије, у тиражу од 2.000 примерака.
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КОМЕМОРАТИВНИ СКУП
АКАДЕМИКА ЧЕДОМИРА ПОПОВА
1936–2012
Скуп је отпочео позивом председника
Матице српске проф. др Драгана Станића
да се минутом ћутања ода пошта премину
лом почасном председнику. У име Огранка
САНУ у Новом Саду говорио је академик
Зоран Ковачевић, а у име САНУ академик
Димитрије Стефановић. Потом је говорио
његов дугогодишњи сарадник проф. др
Славко Гордић, члан Управног одбора Мати
це српске. Потпредседник Матице српске
проф. др Бранко Бешлин обратио се у име
Филозофског факултета у Новом Саду на ко
ме је академик Попов студирао, провео рад
ни век као професор и декан. На крају се у
име Матице српске од почасног председни
ка опростио председник проф. др Драган
Станић. Скупу је присуствовало преко три
ста поштовалаца академика Попова, међу
њима представници САНУ, Универзитета у
Новом Саду, Филозофског факултета у Но
вом Саду, Филолошког факултета у Београду,
Министарства просвете и науке Републике
Србије, Владе Војводине, Града Новог Сада,
сродних културних институција и привред
них организација.
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ТРЕЋЕ КОЛО АНТОЛОГИЈСКЕ ЕДИЦИЈЕ
Десет векова српске књижевности
Свечано је приказано треће коло Антоло
гијске едиције Десет векова српске књижевно
сти Издавачког центра Матице српске у Све
чаној сали Матице српске. Поздравне речи
упутили су председник Матице српске проф.
др Драган Станић и председник Скупштине
Центра проф. др Мато Пижурица, а потом
су говорили дописни члан САНУ и главни
уредник Антологијске едиције Миро Вукса
новић и уредници професори емеритуси др
Марија Клеут и др Славко Гордић. Антоло
гијска едиција главни је пројекат Центра. То
је највећи подухват у српском издаваштву у
којем ће бити одабране и објављене најбоље
књиге од Светог Саве до нашег доба. Про
јекат се остварује у сарадњи са Одбором за
изучавање историје књижевности САНУ. Уку
пан обим три кола обухвата око 14.000 стра
ница, у тврдом повезу и свечаној опреми.
Сталну подршку овом националном пројек
ту даје Влада Војводине, а шест књига је по
могло Министарство културе. Донатори по
јединих томова су Дунав осигурање, КТБ и
Мона из Београда. Медијски покровитељи
су РТС и Компанија „Новости”. У Центру
нико није стално запослен, али добија свако
дневну радну помоћ Библиотеке Матице
српске где се књиге уређују и припремају за
штампу. Антологијска едиција има стотине
претплатника у Србији и другим земљама.
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•	краће, јасније и прегледније, с мање двојстава
•	потпуније и функционалније
•	богатији речник уз правопис, шири попис примена
и подробнији приру чни јези чки саветник
•	један правопис за јединствени српски језик са два
изговора – екавскиМ и ијекавскиМ
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