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3. јула 2012. године: др Душан Попов, дугогодишњи се
кретар Матице српске, новинар, главни уредник Телеви
зије Нови Сад, преминуо је у 83. години живота. (прилог)
4. јула 2012. године: у Галерији-легат у Милице Зорић и
Родољуба Чолаковића у Београду (Музеј савремене умет
ности Београд) отворена је изложба Грађански модерни
зам и популарна култура. Епизоде модног, помодног и мо
дерног (1918–1941) ауторке др Симоне Чупић. На отварању
изложбе су говориле: Бранислава Анђелковић, дирек
торка Музеја са времене уметнос ти Беог рад, мр Тија на
Палковљевић, управн ица Га лерије Мат ице српс ке, и
ауторка др Симона Чупић.
5. јула 2012. године: приређивач Миливој Ненин предао
је рукопис Књиге о Змају Лазе Костића за четврто коло
Антологијске едиције Десет векова српске књижевности
Издавачког центра Матице српске.
5. јула 2012. године: мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије Матице српске, на позив амбасадора Аустрије у
Србији, Њ.Е. господина Клеменса Које прис уствовала је
опроштајном пријему у Аустријској амбасади у Београду.
6. јула 2012. године: Библиотека Матице српске прире
дила је у јавном каталог у електронску изложбу поводом
обележавања 150 година од рођења аустријског сликара
Густава Климта (1862–1918).
6. јула 2012. године: одржан је комеморативни скуп по
водом смрти др Душана Попова, дугогодишњег секре
тара Матице српске у пензији. Речи опроштаја говорили
су председник Матице српске проф. др Драган Станић
и новинари Димитрије Боаров и Љубомир Вукмановић.
Др Душан Попов је сах рањен на Новом гробљу у Новом
Сад у. На самом гробљу од њега се словом опростио ње
гов брат Раша Попов. Комеморацији су прис уствовали
представници САНУ, Града Новог Сада, сродних кул
турних институција, његови сарадници на многобројним
под ух ватима које је покрен уо и водио и у којима је уче
ствовао и многобројни поштоваоци.
6. јула 2012. године: чланице Кола српских сестара по
сетиле су Матиц у српску и том приликом поставиле ве
нац на зград у Матице српске поводом Ивањдана.
6. јула 2012. године: одржана је седница Уредништва
Зборника Матице српске за књижевност и језик.
7. јула 2012. године: у Матици српској је одржана Сек
ција за историју Друштва лекара Војводине.
10. јула 2012. године: председник Матице српске проф.
др Драган Станић и потпредседник проф. мр Ненад Осто
јић имали су састанак са Тихомиром Симићем, директо
ром фирме „Електровојводина“ и његовим сарадницима.
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Том приликом, разговара ло се о мог ућнос тима даљње
сарадње.
10. и 18. јула 2012. године: Галерију Матице српске су
пос ет ил и учес ниц и кампа за дец у и омла д ин у „Мала
срећна колонија“, која се по десети пут одржава у Пе
троварадин у.
11. јула 2012. године: Матиц у српску је посетио градо
начелник Новог Сада Игор Павличић, помоћник градо
начелника Горан Болић и члан Градског већа зад ужен за
финансије Живко Макарић. Том приликом, председник
Матице српске проф. др Драган Станић, потпредседник
Матице српске проф. мр Ненад Остојић и генерални се
кретар Матице српске доц. др Ђорђе Ђурић разговарали
су са гостима о сарадњи градских структ ура и најстари
је српске установе култ уре.
11. до 13. јула 2012. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, учествовала је на Ме
ђународној конференцији CRINSS коју је организовао
Кластер креативних инд устрија Војводине и Европска
предузетничка мрежа у Мастер центру Новосадског сајма.
12. јула 2012. године: председник Матице српске проф.
др Драган Станић и генерални секретар Матице српске
доц. др Ђорђе Ђурић су се у Београд у састали са гене
ралним секретаром САНУ академиком Димитријем Сте
фановићем и разговарали о сарадњи двеју инстит уција.
12. јула 2012. године: председник Матице српске проф.
др Дра ган Станић и члан Уређивачког одбора Српске
енцик лопедије др Љиљ а на Стош ић разг ов ара л и су са
проф. др Зораном Маневићем о сарадњи на пословима
Енцик лопедије.
12. до 15. јула 2012. године: у Галерији Матице српске је
реализован програм Предахните уз уметност у Галерији
Матице српске / Take a break – feel the Art in The Gallery
of Matica srpska. На овај начин се током трајања музичког
фестивала Еxit 2012 Галерија укључила у култ урн у по
нуд у Града Новог Сада, са жељом да промовише српску
националну уметност и приближи је страним туристима.
13. јула 2012. године: проф. др Љубомирка Крк љуш, се
кретар Одељења за друштвене науке, учествовала је у раду
седнице На ционалног са вета за нау чни и тех нолошки
развој.
13. јула 2012. године: Библиотека Матице српске обја
вила је Анализу рада народних библиотека у Војводини
за 2011. годину чији је аутор Силвија Чамбер и Анализу
рада висок ошколс ких библиотек а у Војводини за 2011.
чији је аутор Ивана Грг урић.
13. јула 2012. године: Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управнице Галерије Матице српске, одбранила

31. јула 2012. године: Галерију Матице српске је посе
тио амбас а дор Ка на де у Србији Њ.Е. гос под ин Роман
Вашчук, у пратњи Ђурђе Ћерамилац, директорке Оде
љења за економске односе Амбасаде Канаде, и чланова
породице. Госте је у Галерији дочекала Даниела Королија
Црквењаков, помоћница управнице, која им је предста
вила Галерију и њен у сталн у поставк у.

је на Универзитет у у Београд у докторску дисертацију са
темом Могућност унапређења стандарда конзервације,
рестаурације и валоризације бојених лазура на сребру у
полихромији барокног периода у српским православним
црквама и стек ла звање доктора историје и филозофије
природних нау ка и технологије.
13. јула 2012. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, и Даниела Королија Цр
квењаков, помоћница управнице, на позив амбасадора
Франц уске у Србији, Њ.Е. господина Франсоа Гзавије
Денијоа присуствовале су пријему поводом прославе на
ционалног празника Дан Реп ублике Франц уске у Фран
цуској амбасади у Београд у.

1. авг уста 2012. године: у Сремским Карловцима је од
28. јула до 5. авг уста одржана јубиларна, 20. Летња шко
ла црквеног појања „Корнелију у спомен”, коју органи
зују Друштво за неговање традиција и развој Сремских
Карловаца и Музиколошки инстит ут Српске академије
нау ка и уметности. Предавачи у овој школи су сарадни
ци Матице српске проф. др Даница Петровић са Музи
колошког института САНУ (ауторка програма школе), др
Ненад Ристовић, академици Владета Јеротић и Димитри
је Стефановић. Полазници ове школе су и ове године
посетили Матиц у српску и упознали се са њеном исто
ријом и савременим активностима.

18. јула 2012. године: изашла је јунска свеска Летописа
Матице српске у којој су објављени прозни и поетски
прилози Мирослава Јосића Вишњића, Ранка Рисојеви
ћа, Будимира Дубака, Џерома Дејвида Селинџера, Јули
јана Тамаша, Димитрија Николајевића, Миће Цвијети
ћа и Перице Мил утина, те есеји Ива Тартаље и Снежане
Брајовић. Аутори текстова у рубрици „Сведочанства“ су
Славенко Терзић, Дарко Танасковић, Коста Чавошки,
Иван Негришорац, Јелена Гускова, Сања Степановић,
Бојан Савић Остојић, Ролан Барт, Пол Леон, Михајло
Пантић, а са Војиславом Карановићем разговор је водио
Саша Радојчић. О новим књигама Војислава Каранови
ћа, Владиславе Гордић Петковић, Гојка Челебића, Мир
ка Магарашевића, Мирослава Јосића Вишњића, Душана
Јањића и Милтона Хат ума пиш у Ђорђе Деспић, Драган
Бошковић, Драгана Белеслијин, Младен Шукало, Бра
нислава Јевтовић, Соња Капетанов, Драган Тасић и Бра
нислава Васић Ракочевић. Дневничке белешке Драг ути
на Ј. Ранковића представља Мира Радојевић, зборник
радова о поезији Александра Ристовића Јелена Мариће
вић, а монографију о Мири Бањац Мирослав Радоњић.

2. авг уста 2012. године: Међународна летња школа срп
ског језика, културе и историје, коју традиционално орга
низује Филозофски фак ултет у Новом Сад у, одржана је
од 22. јула до 16. авг уста. Полазници ове школе су и ове
године посетили Матиц у српску и упознали се са њеном
историјом и савременим активностима. Показали су ве
лико интересовање за рад Матице српске. Како је уоби
чајено, Матица српска им је ставила на располагање из
вестан број нау чних часописа и Летописа за фак ултете
са којих долазе и за њих лично.
2, 9, 16, 23. и 30. авг уста 2012. године: Галерија Матице
српс ке и Спомен-збирк а Па вла Бељ анс ког су и током
августа наставиле да сваког четвртка приређују програме
у оквиру манифестације Лето у врту галерија. Укупно
је одржано пет програма различитих садржаја: Капуера
вече – презентација бразилске плесно-борилачке вешти
не (Ка п уера ака дем ија Нови Сад); Конц ерт ученик а
музичке школе „Исидор Бајић“ (Музичка школа „Исидор
Бајић“); Плесно вече уз музику 50-их, 60-их, 70-их... (Пле
сни студио Аllegro); Клавирски концерт − Мина и Ема
Крајновић (УГ „Art on wheels“, Александар Дујин) и Пор
тугал – путописна прича уз фадо (Добрила Мартинов).

19. и 26. јула 2012. године: Галерија Матице српске и
Спомен-збирка Павла Бељанског су током јула и авг уста
приредиле манифестацију Лето у врту галерија са жељом
да суграђанима пон уде заним љиве садржаје у врелим
летњим вечерима. Сваког четвртка, у вечерњем термину
у заједничком врт у галерија су реа лизовани програми
различитих садржаја. Манифестација Лето у врту гале
рија је отворена концертом Вече уз харфу Тијане Козар
чић и пројекцијом спотова Подводни свет Јоване Милан
ко (19. 7) у организацији са Александром Дујином и УГ
„Art on wheels“ и Танго вече – „Пут аргентинског танга“
(26. 7) у организацији са удружењем Тодо Танго из Новог
Сада.

3. авг уста 2012. године: Библиотека Матице српске
приредила је у јавном каталог у електронску изложбу
поводом 150 година од првог броја Јавора (1862).
16. авг уста 2012. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница галерије Матице српске, имала је састанак у Срп
ској академији нау ка и уметности у Београд у са акаде
миком Димитријем Стефановићем и Јеленом Межински
у вези са изложбом Уметност 18. века из колекције Гале
рије Матице српске, чија реа лизација се планира у Гале
рији САНУ током 2013. године.

20. јула 2012. године: на нау чном скуп у у Плужинама
дописни члан САНУ и управник Библиотеке Матице
српске Миро Вуксановић говорио је о преводима Мило
вана Данојлића.
25. јула 2012. године: генерални секретар Матице срп
ске доц. др Ђорђе Ђурић у оквиру манифестације Дани
Теодора Павловића у Новом Милошеву одржао је преда
вање Улога „пречана“ у изградњи српске државе.

20. авг уста 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић примио је проф. др Миливоја
Сребра, члана сарадника Матице српске и професора
Универзитета у Бордоу (Франц уска).

30. јула 2012. године: дописни члан САНУ и управник
Библиотеке Мат ице српске Миро Вукс а новић бесед ио
је о „Дурмитору и Дурмиторцима у Вуковом Српском
ријечник у” на нау чном ску п у На извор у Вук ова језик а
одржаном на Жабљак у.

22. авг уста 2012. године: одржан је Управни одбор Гале
рије Матице српске на коме је изложен извештај о рад у
на ревизији колекције и усвојен предлог плана рада Га
лерије у 2013. години.
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22. августа 2012. године: мр Данило Вуксановић и Дарко
Деспотовић, конзерватори Галерије Матице српске, прису
ствовали су отварању изложбе Мартин Хенгелбрехт и ње
гово време у Војном музеју у Београду. За потребе ове изло
жбе стручњаци Галерије Матице српске рестаурирали су
два репрезентативна портрета аустријских владара: Пор
трет царице Марије Терезије и Портрет цара Франца I.

власништва Душана Плавшића из Загреба. Изложбу пра
ти публикација Цртеж. Кôд за разумевање стваралаштва
Петра Добровића.
31. августа 2012. године: изашао је двоброј јул–август Ле
тописа Матице српске који доноси поетске и прозне при
логе Тање Крагујевић, Мирољуба Тодоровића, Бећира Ву
ковића, Бошка Томашевића, Ненада Грујичића и Драгана
Хамовића, те огледе Томаша Евертовског и Горана Кору
новића. Већи део Летописа посвећен је јапанској књижев
ности. Објављена је прича Морија Огаија и текстови о ја
панској књижевности Хирошија Јамасаки Вукелића, Ма
цуа Баша, Данијеле Васић, Бојана Васића, Далибора Клич
ковића, Дивне Глумац и Немање Радуловића. Ови аутори
такође, уз Браниславу Васић Ракочевић, представљају
књиге јапанских писаца, а са Хирошијем Јамасаки Вуке
лићем разговор је водила Радмила Гикић Петровић.

23. авг ус та 2012. год ин е: предс едн ик Мат ице српс ке
проф. др Драган Станић је дао интервју за Вечерње но
вости новинарки Јованки Симић.
27. авг уста 2012. године: Матиц у српску су посетили
Славиша Грујић, секретар за култ уру и информисање у
Влади АП Војводине, и Милан Мицић, помоћник секре
тара. Госте су примили председник Матице српске проф.
др Драган Станић, потпредседници Матице српске проф.
мр Ненад Остојић и проф. др Бранко Бешлин, генерал
ни секретар доц. др Ђорђе Ђурић, члан Управног одбора
проф. др Слободан Ћурчић и управник послова Јелена
Веселинов. Зак ључено је да ће Покрајински секретари
јат помоћи финансирање Матичиних пројеката.

3. септембра 2012. године: одржана је седница Председ
ништва Матице српске.
3. септембра 2012. године: Библиотека Матица српске
омог ућила је корисницима електронску резервацију пу
бликација преко OPAC-а.

28. августа 2012. године: Библиотека Матице српске при
ред ила је у јавном ката лог у елект ронску изложбу пово
дом 125 год ина од рођења су бот ичког писца Гезе Чата
(1887–1919).

4. септембра 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић и члан Управног одбора Мати
це српске проф. др Мато Пиж урица договорили су се о
начин у сарадње са листом Вечерње новости из области
рада Одељења за књижевност и језик која се односи на
правописне теме.

28. авг уста 2012. године: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, имала је састанак са го
сподином Славишом Грујићем, потпредседником Владе
АП Војводине и покрајинским секретаром за култ уру и
јавно информисање, у вези са плановима Галерије до кра
ја 2012. године.
29. августа 2012. године: председник Матице српске проф.
др Драган Станић примио је сарадника Летописа Мати
це српске, песника и преводиоца Адама Пуслојића. Том
приликом вођени су разговори о сарадњи на изради те
матског блока посвећеног рум унској књижевности.
30. авг ус та 2012. год ине: предс едн ик Мат ице српс ке
проф. др Драган Станић дао је интервју за Радио Београд
новинарки Љупки Ковачевић.
30. авг уста 2012. године: у Галерији Матице српске је
одржана конференција за новинаре поводом отварања
изложбе Цртежи Петра Добровића. О изложби, њеном
концепт у и изложеним делима говорили су мр Тијана
Палковљевић, управница Галерије Матице српске, и аутор
изложбе Ратомир Кулић.
31. авг уста 2012. године: у Београд у је обележена десе
тогодишњица рада „Меркатора” у Србији. Том прили
ком је отворен иновирани „Меркатор центар Београд”.
На овој свечаности Матицу српску су представљале Јеле
на Веселинов, управник послова Матице српске, и До
брила Мартинов, виши стручни сарадник за протокол и
односе са јавношћу.

5. септембра 2012. године: у Галерији Матице српске је
одржана промоција књиге Иконостас цркве манастира
Крушедола – научно-конзерваторска студија, групе ауто
ра, коју су заједнички објавили Инстит ут за нук леарне
нау ке „Винча“ и Галерија Матице српске. Промоција је
одржана у оквиру регионалне радионице о коришћењу
нук леарне технологије у култ урном наслеђу, која је део
пројекта Агенције за атомску енергију (IAEA) „Using
Nuclear Techniques for the Characterization and Preservati
on of Cultural Heritage Artefacts in the European Region”.

31. авг уста 2012. године: у Галерији Матице српске је
отворена изложба Цртежи Петра Добровића, аутора
Ратомира Кулића. На отварању изложбе говориле су мр
Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице срп
ске, и проф. др Лидија Мереник, историчарка уметно
сти, која је изложбу отворила. На изложби су приказана
32 цртежа Петра Добровића из колекције Галерије Мати
це српске који су 1961. године отк упљени из приватног

6. септембра 2012. године: потпредседник Матице срп
ске др Миодраг Матицки је на позив амбасадора Реп у
блике Словачке, његове екселенције др Јана Варшоa (Jan
Varso) прис уствовао свечаности поводом Дана уставно
сти у Амбасади Реп ублике Словачке.

5. септембра 2012. године: дописни члан САНУ и управ
ник БМС Миро Вуксановић присуствовао је седници На
ционалног савета за културу Републике Србије у Београду.
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6. септембра 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић и генерални секретар доц. др
Ђорђе Ђурић одржали су у Матици српској састанак са
представницима Удружења „Ћирилица“ из Београда и
Удружења „Ћирилица“ из Новог Сада.

вези са реа лизацијом договора о објављивању кратког
Правописа у додатк у листа Вечерње новости. Састанк у
су прис уствовали представници компаније „Новости“,
директор Манојло Вукотић и сараднице Снежана Стој
сављевић, Дејана Вуковић и Јованка Симић. Госте су при
мили и са њима разговарали проф. др Драган Станић,
председник Матице српске, проф. др Мато Пиж урица,
члан Управног одбора Матице српске, и дописни члан
САНУ Миро Вуксановић, управник Библиотеке Матице
српске.

6. септембра 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић је дао интервју за Радио Београд
новинарки Љупки Ковачевић.
6. септембра 2012. године: у Матици српској је одржан
програм поводом доделе Награде „Теодор Павловић“
Селимиру Рад уловићу. Награђена је књига песама Под
кишом суза с Патмоса у организацији Банатског кул
турног центра и Црквене општине Драг утиново. У про
грам у су учествовали проф. др Драган Станић, председ
ник Мат ице српс ке, Дра г а на Белеслијин, књижевн и
критичар, Радован Влаховић, председник жирија за На
град у „Теодор Павловић“, и лау реат.

11. септембра 2012. године: Радослав Ераковић предао
је ру коп ис књиг е Светолик Ранк овић за чет врт о коло
Антологијске едиције Десет векова српске књижевности
Издавачког центра Матице српске.
12. септембра 2012. године: генерални секретар Матице
српске проф. др Ђорђе Ђурић учествовао је на састанк у
Одбора за обележавање 250 годишњице Шајкашког ба
таљона у Музеју Војводине.

6. и 14. септембра 2012. године: у Галерији Матице срп
ске су у оквиру манифестације Лето у врту галерија
одржане две плесне вечери: Плесно вече уз латино рит
мове (плесни студио Аllegro) и перформанс Магија арген
тинског танга (удружење Тодо Танго).

12. септембра 2012. године: одржана је седница Уређи
вачког одбора Српске енцик лопедије.
13. септембра 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић је прис уствовао пријем у у част
одлазећег амбасадора Александра Кон узина (Александр
Васильевич Конузин) у Амбасади Руске Федерације.

7. септембра 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић је говорио на отварању мани
фестације „Бранково коло“.

13. септембра 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић и управник послова Јелена Ве
селинов примили су Константина Павловића, председ
ника удружења „Неопланта Нови Сад“ из Мелбурна.

7. септембра 2012. године: дописни члан САНУ и управ
ник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић при
суствовао је свечаном отварању „Бранковог кола“ у Срем
ским Карловцима.

13. септембра 2012. године: у Матици српској је у окви
ру манифестације 41. „Бранково коло“ одржан Округли
сто на тем у: Српско усмено поетско наслеђе Војне краји
не. На скупу су учествовали: Славица Гароња Радованац,
Душан Иванић, Миодраг Матицки, Љиљана Пешикан
Љуштановић, Драгољуб Перић, Анђелко Анушић и Је
ленка Панд у ревић.

7. септембра 2012. године: у Галерији Матице српске је
одржана промоција књиге Цртеж. Кôд за разумевање
стваралаштва Петра Добровића, аутора Ратомира Ку
лића, музејског саветника. О књизи су говорили: мр Ти
јана Палковљевић, управница Галерије Матице српске,
др Драган Булатовић, професор Универзитета у Београ
ду, и Ратомир Кулић, аутор.

13−15. септ ембра 2012. год ине: мр Тија на Палковље
вић, управница Галерије Матице српске, учествовала је
у рад у стручног скупа Мостови и границе: Преуоблича
вање професионалног образовања за музеје и баштину
(Bridges and Boundaries: Reframing Profesional Education
for Museum&Heritage) у Амстердам у, Холандија. Скуп је
био посвећен теоријским предавањима о улози музеја у
савременом друштву и потребама образовања музејских
професионалаца. Мр Тијана Палковљевић је са колегини
цом мр Андрејом Рихтер из Словеније имала излагање
са темом Један могући модел едукације у музејима у којем
су представиле музеолошке семинаре и радионице реа
лизоване у Новом Сад у, Скопљу и Пиран у у организа
цији Форума словенских култ ура током 2012. године.

7. и 24. септембра 2012. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, присуствовала је са
станку Одбора за покретање иницијативе да се Нови Сад
кандидује за Европску престоницу културе 2020. године.
10. септембра 2012. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.
10. септембра 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић је дао интервју новинару Јова
ну Грујићу.
11. септембра 2012. године: одржан је састанак Колеги
јума Матице српске.
11. септембра 2012. године: Матиц у српску су посетили
сла вис ти из 16 држ а в а, а у орг а н из а ц ији За д у жбине
„Доситеј Обрадовић“ из Београда. Представници Зад у
жбине били су Јелена Вукчевић, Радмила Пурић и проф.
др Слободан Ж. Марковић. Поздравн у реч одржао је
председник Матице српске проф. др Драган Станић, док
је основне информације о историјат у и савременим то
ковима Матице српске пружио Драган Тубић, стручни
сарадник Српског биографског речника.

14. септембра 2012. године: одржана је седница Уред
ништва Зборника Матице српске за филологију и лингви
стику.
14. и 21. септембра 2012. године: у оквиру пратећег
програма изложбе Цртежи Петра Добровића у Галерији
Мат ице српс ке је одрж а на пројек ц ија док у мент арног
филма о Пет ру Добровићу, ред ит ељ а Мике Милоше
вића, из серија ла „Сликари и вајари“ Ра д ио-телевизије
Београд, насталу према сценарију историчара уметности

11. септембра 2012. године: у Матици српској је одржан
сас танак са предс тавн иц има компа н ије „Нов ос ти“ у
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у облас ти заштите и вредновања културног нас леђ а.
Прот окол су потп ис а л и Сла виша Гру јић, потп редс ед
ник Владе АП Војводине и покрајински секретар за кул
туру и информисање, др Винченцо Донато, генерални
секретар Департмана за политике развоја и економске
кохезије Министарства за економски развој Реп ублике
Итал ије, др Илијас Тас ијас, дир ект ор терит оријалног
пакт а Appenn ino Cent ra le са сед иш тем у Санс еполк ру,
и мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице
српске. Гости из Италије су том приликом посетили Га
лерију Матице српске и у друштву мр Тијане Палковље
вић, управнице Галерије, и њене помоћнице др Даниеле
Королија Црквењаков обишли сталн у поставк у Галери
је и упознали се са радом инстит уције.

Лазара Трифуновића (14. 9) и стручно тумачење изложбе
аутора Ратомира Кулића (21. 9).
15–17. септембра 2012. године: потпредседник Матице
српске др Миодраг Матицки учествовао је раду нау чног
скупа Интелектуалци и рат 1939–1947, у оквиру седмих
„Десничиних сусрета“ у Задру, који је организовао Фило
зофски факултет Свеу чилишта у Загребу, са темом Књи
жевност на рубовима рата. У цркви у Исламу Грчком,
крај куле Јанковић Стојана, у којој су сахрањени Јанковић
Стојан и Владан Десница одржао је говор за четрдесетак
учесника из Хрватске, Србије, Чешке, Италије и БиХ.
16. септембра 2012. године: проф. др Славко Гордић,
члан Управног одбора Матице српске, и генерални секре
тар Матице српске проф. др Ђорђе Ђурић представљали
су Матицу српску на завршној свечаности поводом одр
жавања 78. Вуковог сабора у Лозници. Том приликом
уручена су издања Матице српске Музеју језика и писма.

20. септембра 2012. године: у Галерији Матице српске је
отворена изложба Слика у огледалу – Катарина Ивано
вић, гостујућа изложба Народног музеја у Београду. На
отварању изложбе говорили су: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, др Татјана Цвјетића
нин, директорка Народног музеја у Београду, и господин
Мирослав Тасић, министар културе и информисања Ре
публике Србије, који је изложбу званично отворио. Изло
жбу Слика у огледалу – Катарина Ивановић чине 33 слике
од којих су 30 власништво Народног музеја у Београду а 3
власништво Галерије Матице српске (Млада жена у срп
ском (Анка Топаловић рођ. Ненадовић), Мртва природа са
чешљугаром и Старица се моли пред обед). Аутор изложбе
је Петар Петровић, кустос Збирке српског сликарства
XVIII и XIX века Народног музеја. Кустос изложбе у Гале
рији Матице српске је Снежана Мишић.

17. септембра 2012. године: одржана је седница Уређивач
ког одбора Зборника Матице српске за друштвене науке.
18. септембра 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић се састао са представницима
Одб ора за одрж а в ањ е нау чног ску па Први Балк анс ки
рат 1012/13, председником Одбора академиком Михаи
лом Војводићем, академиком Драгољубом Живојинови
ћем и проф. др Милошем Ковићем у Српској академији
нау ка и уметности.
18. септембра 2012. године: у Галерији Матице српске је
одржана конференција за новинаре поводом отварања
гостујуће изложбе Народног музеја у Београд у Слика у
огледалу – Катарина Ивановић. О изложби, њеном кон
цепту, изложеним делима и Катарини Ивановић говори
ли су мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Мати
це српске, Снежана Мишић, кустос изложбе у Галерији,
и аутор изложбе Петар Петровић, виши кустос Народног
музеја у Београд у.

21. септ ембра 2012. год ине: проф. др Славко Горд ић,
члан Управног одбора Матице српске, учествовао је у
рад у Управног одбора Зад ужбине „Доситеј Обрадовић“
као представник Матице српске где је образложио пред
лог концепц ије и крит ериј у ма за На г ра д у „Дос ит еј
Обрадовић“.
21. септембра 2012. године: на позив Библиотеке града
Беог ра д а, Снеж а на Миш ић, кус тос Га лерије Мат ице
српске је са колегом мр Владимиром Симићем одржала
предавање „Сава Текелија – велики српски добротвор“ у
Читаоници фонда уметности. Предавање је приређено у
оквиру обележавања манифестације Дани европске ба
штине 2012 која је ове године била посвећена даривању
и зад ужбинарству.

18. септ ембра 2012. год ине: мр Тија на Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, говорила је на отва
рању изложбе Збирка слика друга председника, аутора др
Ненада Радића, која је одржана у Музеју историје Југо
славије у Београд у. На отварању изложбе говорили су
мр Катарина Живановић, директорица Музеја историје
Југославије, мр Тијана Палковљевић, управница Галерије
Мат ице српс ке, и аутор изложбе др Ненад Рад ић, док
је изложбу свечано отворио господин Мирослав Тасић,
државни секретар Министарства култ уре и информи
сања Реп ублике Србије. Отварању изложбе прис уство
вала је и др Даниела Королија Црквењаков, помоћник
управнице Галерије Матице српске.

21–30. септембра 2012. године: члан Сентандрејског од
бора САНУ и руководилац Одељења старе и ретке књи
ге и легата Библиотеке Матице српске мр Душица Грбић
боравила је у Сентандреји где се бавила истраживањем
српских рукописа у Музеју Српске православне епарх и
је будимске.

19. септембра 2012. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.

22. септембра 2012. године: у Матици српској је одржа
на промоција књиге Гаљине Шевцове Руски хуманитар
ни поход на Балкан. Промоцију су организовали Дру
штво српско-руског пријатељства и дијаспоре „Рес урс”
из Новог Сада, Центар националне славе и Фонд Ан
дреја Првозваног из Москве. Уважене госте је поздра
вио генерални секретар Матице српске доц. др Ђорђе
Ђурић. Потом је др Михаил у Јак ушеву, потпредседник у
Фонд а Анд реја Прв озва ног, уру ч ио пок лон – изд ањ а
Матице српске. О књизи Руски хуманитарни поход на

19. септембра 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драган Станић је примио Милана Степанови
ћа са Педагошке академије из Сомбора и арх итект у Ми
лана Стојков а. Том прил иком вођ ен и су разг ов ори у
вези са нау чним скупом поводом обележавања двестоте
годишњице од оснивања сомборске Препарандије.
19. септембра 2012. године: у згради Владе АП Војводи
не потписан је Протокол о сарадњи на локалном развоју
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25. септембра 2012. године: управник Библиотеке Мати
це српске Миро Вуксановић примио је Константина Пав
ловића, председника Културног клуба „Нови Сад – Нео
планта” из Мелбурна, и са њим разговарао о сарадњи.
26. септембра 2012. године: у организацији Америчке
амбасаде у Београд у и Америчког кутка при Култ урном
цент ру Нов ог Са д а Мат иц у српс ку су пос ет ил и про
фес ори и студент и библиот ек арс тва са Унив ерзит ет а
Емпориа из Канзаса, САД. Виши стручни сарадник за
протокол и односе са јавношћу Добрила Мартинов их је
провела кроз свечане просторије Матице српске и упо
знала их са њеном историјом и савременим активностима.
Потом им је библиотечк и са ветник мр Горда на Ђилас
представила рад Библиотеке Матице српске.

Балкан су говорили арх иепископ швајцарски и запад
ноевропс ки Ми х а и л, потп редс едн ик Фонд а Анд реја
Првозваног др Михаило Јак ушев, председник Друштва
„Рес урс” Радојка Ковач, нау чни сарадник инстит ута
РАН Ана Филимоновна, председник Друштва српскоруског пријатељства Ивана Жигон, познавалац историје
руске дијаспоре у Србији Алексеј Арсењев и ауторка Га
љина Шевцова.

26. септембра 2012. године: дописни члан САНУ и управ
ник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић при
суствовао је седници Управног одбора Зад ужбине „Иво
Андрић“ у Београд у.
26−28. септ ембра 2012. год ине: др Да н иела Кор ол ија
Црквењаков, помоћник управника Галерије Матице срп
ске, била је у посети Државном инстит ут у за конзерва
цију Opif icio delle Pietre Dure и Инстит ут у за нук леарне
нау ке у Фиренци, где је одржала излагања о активности
ма Галерије Матице српске и представила резултате у
примени нау ке у проу чавању уметничких дела које је Га
лерија достигла у сарадњи са Инстит утом за нук леарне
нау ке Винча из Београда. У ток у посете су размотрене
мог ућности сарадње у области конзервације, рестау ра
ције и примене нау чних метода испитивања у заштити
култ урног наслеђа.
27. септембра 2012. године: Библиотека Матице српске
прир ед ила је у јавном кат а лог у елект ронс ку изложбу
пов одом 300 год ина од рођ ењ а Жан-Жак Рус оа (1712–
1778), филозофа, писца и теоретичара из доба просвети
тељства.
27–29. септембра 2012. године: председник Матице срп
ске проф. др Драган Станић је у Црној Гори прис уство
вао скуп у посвећеном стат ус у Срба у Црној Гори. Том
приликом се састао са представницима Друштва члано
ва Матице српске у Црној Гори и уручио им посебна из
дања и нау чне зборнике Матице српске за библиотек у
Друштва.

22. септембра 2012. године: председник Матице српске
проф. др Драг ан Стан ић одрж ао је поздравн у реч на
манифес тацији Дан песникиње Милице Стојадиновић
Српкиње у Манастиру Раваница у Врдник у.
22. септембра 2012. године: поводом обележавања ма
нифес тације Дани европске баштине 2012 чија је тема
била „Даривање и зад ужбинарство” у Галерији Матице
српске су посетиоци били у прилици да поред сталне
поставке Галерије погледају акт уелн у изложбу Слика у
огледалу – Катарина Ивановић, да сазнају нешто више о
сликарки која је део своје уметничке оставштине заве
штала српском народ у, и о изложеним делима уз кусто
ско вођење кроз изложбу у 12.00 и 17.00 сати, као и да
погледају док ументарни филм о првој српској школова
ној сликарки.

28. септембра 2012. године: у оквиру пратећег програма
изложбе Слика у огледалу – Катарина Ивановић у Гале
рији Матице српске одржано је стручно тумачење изло
жбе. О изложби, њеном концепт у, изложеним делима и
Катарини Ивановић говорила је Снежана Мишић, ку
стос изложбе.
28. септембра 2012. године: мр Тијана Палковљевић,
управница Га лерије Мат ице српске, учес твова ла је на
Окру глом стол у „Нови Сад: прес тоница култ у ре пре
Европске престонице култ уре – Међусекторска сарадња
култ уре и туризма“. На трибини су говорили: Зоран
Пантелић (Центар за нове медије Куда.орг.), Владимир
Копицл (Иницијатива за кандидат уру Града за ЕПК),
Предраг Цветичанин (Фак ултет за спорт и туризам), мр
Тијана Палковљевић (Галерија Матице српске), Здравко
Вулин (Студентски култ урни центар Нови Сад), Петар
Инић (Удружење туристичких водича Новог Сада).

24. септембра 2012. године: одржана је прва седница
Управног одбора Матице српске.
24. септембра 2012. године: в. д. управника Народне
библиотеке Србије Дејан Ристић примио је управника
Библиотеке Матице српске Мира Вуксановића и са њим
разговарао о акт уелним пословима и сарадњи ове две
инстит уције култ уре.
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У Матици српској, где је од 1965. био члан
Управног и Извршног одбора, у три мандата би
ран је за секретара (1979–1991). На тој функцији
издавао је Вести из Матице (1979–1984) и уређи
вао Рад Матице српске (1979–1991). Основао је
Свеске Матице српске у четири серије, за књи
жевност, друштвене и природне науке и ликов
ну уметност и унапредио рад Матичиних оде
љења. Аутор је IV тома Историје Матице српске
1918–1941 (2001). Био је потпредседник Темиш
варског одбора и главни уредник Темишварског
зборник а, те члан Уређивачког одбора Српс ког
биог рафс ког речник а, и Српс ке енцик лоп ед иј е
и Одбора Лексиког рафског одељења Матице
српске.
Душан Попов је покренуо вишетомну илу
стровану Енцик лопедију Новог Сада 1993. године.  
Последњи, 30. том Енциклопедије Новог Сада иза
шао је 2009. За овај издавачки подухват добио
је 2011. награду „Лаза Костић“ на Новосадском
салону књига. Поред тога, добитник је Октобар
ске награде Новог Сада (1997), републичке но
винарске награде „Светозар Марковић“ (1972),
Плакете РТВ Нови Сад (1977), Повеље Новог Сада
(1979), „Искре културе“ (1987), награде „Бранко
Бајић“ (1982) и „Јован Поповић“ (1986), Златне
значке КПЗ Србије (2001), награде Ротари-клуба
(2002), те награде „Тоза Марковић“ (четворостру
ки носилац) и „Светозар Милетић“ за животно
дело ДНВ (2003). Ове године добио је Фебруарску
награду Града Новог Сада 2012. Одликован је и
Орденом рада са златним венцем (1972). ПЧЕСА
га је као првог по реду прогласила баштиником
Војводине за истраживање, неговање и афир
мисање културно-историјске баштине (1998). Од
оснивања Новосадског клуба (1991), који је и
издавач Енцик лопедије Новог Сада, налази се на
функцији заменика председника.
Написао је више књига о Новом Саду и Вој
вод ини: Нов и Сад 1944–1964 (1964), Војв од ин а
јуче и данас (1965), Нови Сад (1972), Партизанска
штампа у Војводини (1975), Војводина, фото-мо
ног рафија на девет језика (1980, 1987), Историја
„Слободне Војводине“ (1982), Мокрин у револуцији
(1986), Добар дан, писци (1993) и др. Покренуо је
први сеос ки историјски лист Мокрин јуче (1991).
Оставио је за собом супругу Ану Попов, кера
мичарку, и ћерку Нину Попов Бриза, уредницу
културе у листу Дневник.

ДР ДУШАН ПОПОВ
(Мокрин, 1. I 1930 – Нови Сад, 3. VII 2012)
Новинар, секретар Матице српске,
главни уредник Телевизије Нови Сад, оснивач
и аутор Енциклопедије Новог Сада
Основну школу учио је у родном селу, гимна
зију у Кикинди, Петровграду и Новом Саду, где
је матурирао у Мушкој гимназији (1948). Студи
рао је и дипломирао политичке науке у Београду
и тамо је 1981. на Филозофском факултету док
торирао с тезом о српској штампи у Војводини
(1918–1941), коју је Матица српска објавила 1983.
Још као ђак почео се бавити новинарством,
1945. у Слободној Војводини и Глас у омладине. У
Редакцију Слободне Војводине ступио је после
матуре 1948. и у овом листу и потоњем Дневни
ку прешао је пут од млађег сарадника преко
уредника рубрика до заменика главног уредни
ка. Од маја 1972. учествовао је у оснивању Теле
визије Нови Сад и у формирању редакција, као
први главни уредник. Уређивао је и водио прве
ТВ дневнике. Селекција док ументарних ТВ
филмова под његовим уредништвом награђена
је на фестивалу у Порторожу (1974). На челу Ре
дакције информативног програма, извештавао
је из многих земаља у Европи, Азији и Африци.
Као представник ЈРТ био је члан Извршног од
бора Евровизије у Женеви (1977–1979).
Као млад новинар, постављен је за главног
уредника Трибине младих. Ова инстит уција
развијала је најживљу активност у његово време,
одржавајући осам приредби недељно и изло
жбе у свом салону (1955–1957). У Стеријином по
зорју је био први генерални секретар (1968–1975).
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