број 42 ¯ октобар, новембар и децембар 2012 www.maticasrpska.org.rs
3. октобра 2012: професор Филолошког факултета у
Београду др Александар Петровић одржао је предавање
„Милутин Миланковић и 1912. година” пред препуном
Свечаном салом Матице српске. Поздравну реч је присутнима упутио генерални секретар доц. др Ђорђе
Ђурић.

3. октобра 2012: академик Димитрије Стефановић, члан
Управног одбора Матице српске, на позив амбасадора СР
Немачке господина Хајнц Георг Вилхелма (Heinz Georg
Wilhelm), представљао је Матицу српску на свечаности
приређеној поводом прославе 3. октобра, Дана немачког
јединства, у Амбасади Републике Немачке.
3. октобра 2012: у Огранку САНУ у Новом Саду на промоцији књиге Капија Балкана Светлане Велмар-Јанковић говорили су академик Светозар Кољевић и дописни
члан САНУ Миро Вуксановић.
3. октобра 2012: управник Библиотеке Матице српске и
дописни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао је
седници Националног савета за културу у Министарству културе. Седници је присуствовао и министар културе Братислав Петковић.
4. октобра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић примио је представника Оксфорд преса
(Oxford Press) Зекерија Хајоа и том приликом разговарао
о могућој будућој сарадњи.
3. и 4. октобра 2012: мр Данило Вуксановић, конзер
ватор-рестауратор Галерије Матице српске, учествовао
је на курсу „Превентивна конзервација уметнина на
папиру” који је водио Музејски документациони цен
тар из Загреба (МДЦ) у сарадњи са Хрватским рестаураторским заводом из Загреба (ХРЗ), а у организацији
Централног института за конзервацију (ЦИК) у Београду.

тел. 021/420-199

4. октобра 2012: у оквиру обележавања Дечје недеље
2012. која је била посвећена инклузији и промоцији права
деце са сметњама у психофизичком развоју у Галерији
Матице српске је одржана приредба „Свет мојих права
и обавеза” коју су приредиле Галерија и креативна радионица „Машталица”. Присутним малишанима обратиле
су се мр Тијана Палковљевић, управница Галерије, и Весна
Пантић испред „Машталице”, након чега је наступио
хор ученика Музичке школе „Исидор Бајић” и отворена
је изложба дечјих радова.
5. октобра 2012: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић, потпредседник проф. мр Ненад Остојић и
генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић су присуствовали опелу кнеза Павла Карађорђевића одржаном у Саборној цркви у Београду.
5. октобра 2012: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић, потпредседник проф. мр Ненад Остојић и
генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић су, на позив де
кана Филолошког факултета проф. др Александре Вранеш, присуствовали свечаности у Београду. Поводом Дана
Факултета, Матици српској уручена je Повеља захвално
сти за изузетну сарадњу и подршку у претходном периоду и том приликом се, у име свих награђених, а на молбу
домаћина, скупу обратио председник Матице српске.
5. октобра 2012: у Чачку је одржан програм посвећен
Матици српској на ком су промовисана издања Српска
енциклопедија и Српски биографски речник. У програму
су учествовали председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић, потпредседник проф. мр Ненад Остојић и
генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић. Том приликом
су домаћину програма др Владимиру Димитријевићу а
за библиотеку Гимназије предати примерци Летописа
Матице српске објављени у последњих 20 година.
5. октобра 2012: у Иригу је одржан 49. Сабор библиотекара Срема, а поводом 170 година од постојања Српске
читаонице. На свечаности је беседио управник Библиотеке Матице српске и дописни члан САНУ Миро Вуксановић на тему „Читаоница међу нама”.
5, 12. и 19. октобра 2012: у Галерији Матице српске је
током трајања изложбе „Слика у огледалу − Катарина
Ивановић” реализован пратећи програм: Конзерватор
ска прича: Нови подаци и пратећа конзерваторска испи
тивања на слици Катарине Ивановић Анка Топаловић
рођ. Ненадовић, о чему је говорила др Даниела Королија
Црквењаков, конзерватор саветник (5. 10); Предавање О
једном женском портрету Катарине Ивановић, Милене
Врбашки, музејског саветника (12. 10) и стручно тумачење изложбе, које је одржала Снежана Мишић, кустос
изложбе (19. 10).

8. октобра 2012: мр Тијана Палковљевић, управница Га
лерије Матице српске, у Министарству културе и инфор
мисања Републике Србије је присуствовала састанку са
државним секретаром Мирославом Тасићем. Тема састан
ка била је План рада Галерије Матице српске за 2013. годину.
9. октобра 2012: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.
9. октобра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић
су имали састанак са стручним сарадницима научних
одељења Матице српске у вези са израдом једногоди
шњег и четворогодишњег плана рада Матице српске.
Госте су примили председник Матице српске проф. др
Драган Станић, потпредседници проф. мр Ненад Осто
јић, проф. др Бранко Бешлин и генерални секретар доц.
др Ђорђе Ђурић.
11, 12. и 13. октобра 2012: у Подгорици је одржан програм Дани Матице српске у Црној Гори у организацији
Друштва чланова Матице српске у Црној Гори. Првог
дана проф. др Мато Пижурица је одржао предавање о
језику „Српски језик данас – норма и нормативни приручници”; другог дана су одржанe промоцијe Српске ен
циклопедије и Српског биографског речника, а у програму
су учествовали председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић, потпредседник проф. мр Ненад Остојић и
генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић, увече је, у при
суству личности из јавног и политичког живота, свечано
отворена књижара Друштва а том приликом је говорио
амбасадор Србије господин Зоран Лутовац; трећег дана
је одржан програм посвећен Летопису Матице српске
са песничком вечери на којој су учествовали председник
Матице српске проф. др Драган Станић, главни уредник Летописа и још четири песника из Црне Горе: Ранко Јововић, Бећир Вуковић, Милутин Мићовић, и Илија
Лакушић. Свим програмима је присуствовао и амбаса
дор Србије у Црној Гори господин Зоран Лутовац. Поводом отварања књижаре Друштва чланова Матице српске
у Црној Гори у Никшићу, Матица српска је поклонила
примерке издања свих Зборника Матице српске од почетка објављивања до данас.

9. октобра 2012: проф. др Зоран Будимлија, запослен у
Градоначелниковој канцеларији за судску медицину гра
да Њујорка и професор на више факултета у САД, одр
жао је предавање „Анастазија Романов – последње по
главље”.
9. октобра 2012: у Галерији Матице српске је одржан састанак са амбасадором Републике Мађарске, господином
Оскаром Никовицем, у вези са могућностима за организацију и реализацију изложбе Српска црквена уметност
у Мађарској у Бриселу. Састанку је присуствовала мр Ло
лита Пејовић, стручни сарадник Галерије.
9. октобра 2012: у Галерији Матице српске је одржано
предавање Плаво светло Париза – Клод Дебиси музиколошкиње Миреле Иванчевић, организовано у оквиру
фестивала Debussy fest (8−10. октобар), поводом обележавања 150 година од рођења француског композитора
Клода Дебисија.

12. октобра 2012: одржан је у Херцег Новом научни скуп
„Вук Стефановић Караџић и Иво Андрић (Иво Андрић
на Вуковом путу)” на ком је управник Библиотеке Мати
це српске и дописни члан САНУ Миро Вуксановић гово
рио на тему „Иво Андрић о Вуковом Српском ријечнику”.

10. октобра 2012: у Огранку САНУ у Новом Саду на про
моцији књиге Сентандреја српске повеснице академика
Динка Давидова говорили су дописни члан САНУ Миро
Вуксановић, др Љиљана Стошић и Зоран Колунџија.

15. октобра 2012: одржана је седница Председништва
Матице српске.
Од 14. до 18. октобра 2012: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, и мр Лолита Пејовић,
стручни сарадник, боравиле су у Бриселу (Белгија) ради
учествовања на две конференције: Европске престонице
културе и Европска публика: 2020 и надаље, у организацији Европске комисије. Током боравка у Бриселу одржан је састанак са амбасадором Карољом Грубером и
његовим замеником Харијем Алексом Русом у Мисији
Мађарске при Европској унији на којем се разговарало о
давању подршке организацији и приказивању изложбе
„Српска црквена уметност у Мађарској” која би се у фе

10. октобра 2012: у Галерији Матице српске је одржан
Концерт барокне музике XVII и XVIII века (чембало и вио
лина) у извођењу професорке Констанце Риек и професора Дариа Луизија са Конзерваторија „Јохан Јозеф Фукс”
из Граца (Аустрија). Концерт је организовала Академија
уметности у Новом Саду у оквиру Фестивала „Дани Барокне музике – Нови Сад 2012”.
10. октобра 2012: Матицу српску су посетили проф. др
Драгослав Петровић, покрајински секретар за науку и
просвету, и проф. др Горан Стојановић, његов заменик.
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Матице српске 2001−2011. Семинару је присуствовала и
Мирјана Брмбота, виши кустос Галерије.
20. октобра 2012: изашла је септембарска свеска Лето
писа Матице српске. In memoriam покојном председнику Матице српске Чедомиру Попову су речи Зорана Ковачевића, Димитрија Стефановића, Славка Гордића, Бран
ка Бешлина и Ивана Негришорца. Поетске и прозне тек
стове објављују Алек Вукадиновић, Јовица Аћин, Милош
Кордић, Илија Лакушић, Сунчица Денић, Катрин Шмит,
Етела Фаркашова, Дејан Симоновић, Бојан Богдановић
и Феђа Богдановић. Мило Ломпар пише о „Крлежиној
енциклопедијској арбитражи”, а о његовој књизи Дух са
мопорицања Коста Чавошки, Радивоје Микић и Драган
Хамовић. Аутори рубрике „Сведочанства” су Предраг
Пипер, Миро Вуксановић, Марија Клеут, Славко Гордић,
Александар С. Панарин, Светозар Петровић, Јован Делић и Љубомир Симовић, а ту су и интервјуи које су са
Слободаном Тишмом и Љубомиром Симовићем водили
Радмила Гикић Петровић и Милета Аћимовић Ивков.
Нове књиге Владимира Гвоздена, Дејана Стојиљковића,
Слађане Ристић Георгиев, Станише Нешића, Александре Марковић Новаков и Томаса Бернхарда приказују
Драгана Белеслијин, Дејан Милутиновић, Владета Јеротић, Александар Б. Лаковић, Милош Ковић и Бранислава
Васић Ракочевић.

бруару 2013. године отворила у Мађарском културном
институту у Бриселу (Белгија).
16. октобра 2012: Матицу српску је посетио Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, Вања Вученовић, помоћник градоначелника, Миланка Бркић, члан Градског
већа за културу и Дејан Мандић, члан Градског већа за

21. октобра 2012: отворен је 57. Међународни сајам књи
га у Београду. (прилог)
22. октобра 2012: одржана је седница Председништва
Матице српске.
23. октобра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић и потпредседник проф. мр Ненад Осто
јић присуствовали су свечаном уручењу Октобарских на
града и Новембарске повеље Новог Сада на позив градо
начелника Новог Сада.
23. октобра 2012: управник послова Матице српске Јелена Веселинов присуствовала је отварању Сајма инве
стиција на Новосадском сајму.

буџет и финансије. Госте су примили председник Матице српске проф. др Драган Станић, потпредседници проф.
мр Ненад Остојић, др Миодраг Матицки, проф. др Бран
ко Бешлин, генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић и
Јелена Веселинов, управник послова.
18. октобра 2012: у организацији Српске академије наука и уметности, Академије наука Републике Српске и Ма
тице српске у свечаној сали САНУ одржан је дводневни
научни скуп „Први балкански рат 1912/13: историјски
процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства“.
На скупу је поднето тридесетак саопштења међу којима
је своје излагање имао и генерални секретар Матице
српске доц. др Ђорђе Ђурић. Скуп је поздравио председ
ник Матице српске проф. др Драган Станић.
19. октобра 2012: мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије Матице српске, Александра Стефанов, кустос,
и Јелена Огњановић, кустос приправник, учествовале су
на семинару „Управљање музејским збиркама: Набавка
предмета” који је у Народном музеју у Зрењанину организовао НК ИКОМ Србије. На семинару су представиле
аквизициону политику Галерије Матице српске у претходној деценији кроз презентацију Аквизиције Галерије

23. октобра 2012: у оквиру рада Одељења за природне
науке у Матици српској је представљена књига проф. др
Драгише Т. Поповића и сарадника Патолошка анато
мија и судска медицина у Војводини. Скуп је поздравио
председник Матице српске проф. др Драган Станић а о
књизи су говорили проф. др Снежана Вељковић, проф.
др Нада Шљапић и аутор.
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23. октобра 2012: у Сомбору су о књизи Скерлићев кри
тички дух Мирослава Егерића, објављеној у Едицији Ма
тица Издавачког центра Матице српске, говорили члано
ви Уредништва дописни члан САНУ Миро Вуксановић
и проф. емеритус др Славко Гордић.

екскурзије по Србији и Бугарској посетили и Матицу
српску.
25. октобра 2012: управник Библиотеке Матице српске
дописни члан САНУ Миро Вуксановић председавао је
седници Управног одбора Института за српски језик
САНУ.

24. октобра 2012: у оквиру међународне сарадње са ино
страним библиотекама, Библиотеку Матице српске посетиле су колегинице Анежка Киндлерова, директорка
Словенске библиотеке при Националној библиотеци Че
шке Републике и Клара Трухла, представница Одељења
иностране размене.

25. октобра 2012: председник проф. др Драган Станић
је отворио изложбу Аквизиције Галерије Матице српске
2001–2011. на свечаности поводом дана Галерије Матице
српске.
25. октобра 2012: на Сајму књига у Београду управник
Библиотеке Матице српске и директор и главни и одговорни уредник Издавачког центра Матице српске Миро
Вуксановић је за Други програм Радио Београда говорио о издањима Библиотеке и Центра.

24. октобра 2012: у Галерији Матице српске одржана је
конференција за новинаре поводом обележавања Дана
Галерије и отварања изложбе Аквизиције Галерије Ма
тице српске 2001−2011. О обележавању Дана Галерије и
програму говориле су мр Тијана Палковљевић, управни
ца Галерије Матице српске, и Снежана Мишић, начелник одељења за програме и презентацију, док је о изло
жби Аквизиције Галерије Матице српске 2001−2011. говорила Александра Стефанов, једна од ауторки изложбе
и пратећег каталога.

25. октобра 2012: Библиотека Матице српске приредила
је електронску изложбу поводом 175 година од рођења
писца, есејисте и књижевног критичара Косте Руварца.
25. октобра 2012: у Галерији Матице српске свечано је
обележен Дан Галерије. Овогодишња Свечана седница
којом се прославља 165-годишњица оснивања Галерије
била је посвећена аквизицијама Галерије Матице српске
у протеклој деценији и подсећању на мр Лепосаву Шелмић, некадашњу управницу Галерије. Свечана седница
је почела подсећањем „Не постоји само садашњост...”
Мр Лепосава Шелмић (1944−2002) о којој је говорила мр
Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице срп
ске, док је О аквизицијама говорила др Бранка Кулић,
музејска саветница. Након тога присутнима се обратио
проф. др Драган Станић, председник Матице српске,
који је свечано отворио изложбу Аквизиције Галерије
Матице српске 2001−2011. Дану Галерије Матице српске
присуствовао је и управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић. Изложба представља пресек десетогодишњег рада Галерије Матице српске на попуњавању
и развоју колекције, кроз избор 90 најрепрезентативни
јих дела. У периоду од 2001. до 2011. године Галерија Матице српске је поклонима и откупима обогатила своју ко
лекцију са 1.616 уметничких дела. Реализован је откуп
32 уметничка дела, формирано 16 нових поклон збирки
и добијено 244 појединачна поклона. Уметничка дела
хронолошки припадају периоду од XVII до XXI века и
изведена су у различитим техникама ликовног изражавања. Изложбу прати каталог са студијским текстом и ре
продукцијама изложених дела, каталошким јединицама
и прилозима. Током трајања изложбе организују се струч-

24 октобра 2012: на 57. Међународном сајму књига у Београду, на штанду Центра за промоцију науке одржана
је промоција књиге Иконостас манастира Крушедола,
научно-конзерваторска студија, коју су објавили Галери
ја Матице српске и Институт за нуклеарне науке „Винча”. На промоцији су говорили уредник књиге Стефано
Ридолфи (Stefano Ridolfi) са Универзитета La Sapienza из
Рима и аутори др Даниела Королија Црквењаков, помоћ
ник управника Галерије Матице српске, и Велибор Андрић из Института за нуклеарне науке „Винча”.
25. октобра 2012: потпредседник Матице српске проф.
др Бранко Бешлин је на позив амбасадора Аустрије др Јо
ханеса Ајгнера (Johanes Ajgner) присуствовао свечано
сти поводом Дана државности Републике Аустрије, при
ређеној у Скупштини града Београда.
25. октобра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић је примио студенте и професоре Филолошког факултета из Пловдива и одржао им предавање
о Матици српској. Поводом 250 година од издавања Сла
вјанобулгарске хронике Пајсија Хиландарског заменик
ректора Универзитета „Пајсије Хиландарски” проф. др
Жоржета Чолакова, декан Филолошког факултета Универзитета „Пајсије Хиландарски” проф. др Живко Иванов и студенти Катедре за славистику Филолошког факултета Пловдивског универзитета су у оквиру стручне
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на тумачења и предавања. Аутори изложбе и каталога су
Александра Стефанов и Јелена Огњановић, кустоси Галерије.

факултета из региона (MSST VII), посвећена примени тех
нолошких знања на испитивање и заштиту културног
наслеђа. Поред асистената и професора са Технолошког
факултета Универзитета у Новом Саду, студентима се
обратила и др Даниела Королија Црквењаков, помоћник
управника Галерије Матице српске, предавањем са темом Значај и улога научних испитивања на примеру дела
ликовне уметности. После предавања одржана је практична демонстрација примене ултраљубичастог светла
стерео микроскопа у испитивању слика.

1. новембра 2012: одржана је седница Одбора за правна
и статутарна питања.
1. новембра 2012: одржана је седница Одељења за ликовне уметности.

26. октобра 2012: одржан је састанак представника дру
штава чланова Матице српске на којем је разматран рад
ових друштава. Истог дана у 18 часова представљена је
издавачка делатност друштава чланова Матице српске
из Бањалуке и Подгорице. Скуп је отворио и присутне
поздравио председник Матице српске проф. др Драган
Станић. У програму су учествовали проф. др Драго
Петровић и проф. др Јелица Стојановић у име Друштва
чланова Матице српске из Подгорице а Зоран Пејашиновић и проф. др Младен Шукало у име Друштва члано
ва Матице српске из Бањалуке. Истог дана представљена
је издавачка делатност друштава чланова Матице српске
из Бањалуке и Подгорице. Након поздравне речи председника Матице српске проф. др Драгана Станића присутнима су се обратили Зоран Пејашиновић, проф. др
Драго Петровић и проф. др Младен Шукало.

1. до 3. новембра 2012: у Галерији Матице српске одржан је 13. Међународни фестивал актуелне музике
Interzone. Током три вечери представљен је разноврстан
музички програм уметника из Италије, Аустрије, Шпаније, Словеније, као и домаћих аутора, којима је био по
свећен посебан сегмент назван „О’зоне”.
2. новембра 2012: генерални секретар Матице српске
доц. др Ђорђе Ђурић учествовао је у раду Организационог одбора за обележавање 250 година Шајкашког батаљона.
2. новембра 2012: проф. др Љубомирка Кркљуш, секретар Одељења Матице српске за друштвене науке, уче
ствовала је у раду Одбора за изворе српског права у
Српској академији наука и уметности.
2. новембра 2012: управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић био је гост емисије „Спорови у култури” Другог програма Радио Београда.

26. октобра 2012: у Коларчевој задужбини су о књизи
Скерлићев критички дух Мирослава Егерића, објављеној у Едицији Матица Издавачког центра Матице срп
ске, говорили чланови Уредништва дописни члан САНУ
Миро Вуксановић и проф. емеритус др Славко Гордић,
као и проф. др Александар Јовановић.

2. новембра 2012: др Даниела Королија Црквењаков,
помоћник управника Галерије Матице српске, у оквиру
пратећег програма изложбе Збирка слика председника у
Музеју историје Југославије у Београду одржала је излагање о рестаурацији слике Давање десетине, Гебранта
ван ден Екхута. Прича о сарадњи два музеја на овом про
јекту и о конзерваторским пословима који су пратили
припрему експоната за излагање употпуњена је емитовањем документарног филма о конзервацији Екхутове
слике и пропратним коментарима.

29. октобра 2012: одржан је састанак чланова Председништва и секретара одељења Матице српске у вези са
израдом једногодишњег и четворогодишњег плана рада
Матице српске.
29. октобра 2012: одржана је седница Председништва
Матице српске.

2. и 3. новембра 2012: у Народној библиотеци Србије
одржан је стручно-научни скуп „Српска национална
библиографија” на ком су из Библиотеке Матице српске
учествовали: Марија Јованцаи, Љиљана Клевернић, Весна Укропина, Даниела Кермеци, Новка Шокица Шуваковић, Александар Радовић и Душица Грбић. Чланови
Организационог одбора били су: проф. др Злата Бојовић
(председник), проф. др Александра Вранеш, проф. др Ду
шан Иванић, проф. др Гојко Тешић, др Миодраг Матиц
ки, др Весна Матовић, мр Здравка Радуловић, Бранка Бу
латовић и Ратко Марковић, а из Библиотеке Матице срп
ске дописни члан САНУ Миро Вуксановић и Ката Мирић.

29. октобра 2012: одржана је седница Лексикографског
одељења Матице српске.
30. октобра 2012: у Матици српској је одржана промоција књиге Бити твоја реч ауторке Кјаре Лубик, коју је
представио протојереј-ставрофор др Милош М. Весин,
свештеник из Чикага у организацији радија Беседа Епар
хије бачке.
31. октобра 2012: у Руској националној библиотеци у
Санкт Петербургу одржана је дводневна међународна
научна конференција на којој је из Библиотеке Матице
српске учествовала мр Душица Грбић, руководилац Оде
љења старе и ретке књиге и легата.

2, 9, 16, 23. и 30. новембра 2012: током трајања изложбе
Аквизиције Галерије Матице српске 2001−2011. у новембру је реализован богат пратећи програм изложбе. Сваког

31. октобра 2012: у Галерији Матице српске одржанa je
сесија Седмог међународног скупа студената технолошких
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21–28. октобра 2012: Матица српска је представила своја нова издања на 57. Међународном сајму
књига у Београду. На штанду су била изложена
издања Матице српске, Издавачког центра Матице српске, Галерије Матице српске и Библиотеке
Матице српске. На штанду су била изложена и
издања друштава чланова Матице српске из Подгорице и Бањалуке.
Посебан труд је уложен да се на штанду нађе
што више издања наслеђених од Издавачког предузећа Матице српске, те да се сниженим ценама
смање залихе и предупреди њихово пропадање у
магацину. Пред сајамску публику је изнесен
највећи број наслова и највећи број примерака
књига до сада. Најтраженија књига Матице српске је била Правопис српскога језика, продата у око
1.000 примерака.
Матицу српску су на штанду представљали чла
нови Председништва: председник проф. др Драган Станић, потпредседник др Миодраг Матицки,
генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић, чланови Управног одбора др Марко Недић, проф. др
Мато Пижурица, управник Библиотеке и главни
уредник Издавачког центра Матице српске Миро
Вуксановић и главни уредник Едиције „Прва књи
га” проф. др Владислава Петковић Гордић.
По већ устаљеној традицији, на Сајму је у петак, 26. октобра, у 12 часова, представљено ново
коло Едиције „Прва књига”. У овом колу објављене су књиге: Предраг Бојић, Свезиво, Ирена Јаворски, Деконструкција политике неутралности, Борислав Станић, Рупе. О књигама и њиховим ауторима говорила је главни и одговорни уредник
Едиције Владислава Гордић Петковић. Присутној
публици су се обратили и аутори књига.
Учешће Матице српске на 57. Међународном
сајму књига у Београду најављено је на сајту Матице српске и мејлом на адресе медија, институција
у земљи и иностранству, удружења и лично на адресе чланова и пријатеља Матице српске. Уочи и
током Сајма телевизија, писани и електронски медији су извештавали о наступу Матице српске на
овогодишњем Сајму. РТС је у више емисија из области културе објавио интервјуе са председником,
генералним секретаром Матице српске и директором Издавачког центра Матице српске.
Штанд Матице српске су посетили: Његова
светост патријарх српски Иринеј, Његова светост
архиепископ цетињски митрополит црногорско-приморски Амфилохије Радовић, покрајински секретар за културу Славиша Грујић, представници
издавачких кућа са којима Матица српска сарађу
је, супруга председника Републике Србије госпо
ђа Драгица Николић, бројни сарадници Матице
српске, представници библиотека, школа и заинтересована публика.
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7. новембра 2012: министар културе Републике Србије
господин Братислав Петковић је примио председника
Матице српске

петка у 18.00 сати одржавана су предавања и стручна
тумачења изложбе: Стратегија развоја колекције Гале
рије Матице српске (2.11) и Улога и значај дародаваца у
развоју колекције Галерије Матице српске и разговор са
дародавцима Олгом Ивковић, Емином Чамо Лорбек, Ма
рицом Радојчић и Вером Зарић (30.11), водила је мр Ти
јана Палковљевић, управница Галерије; Стручно тума
чење изложбе (9.11), О откупљеним уметничким делима
Галерије Матице српске 2001–2011. (16.11) и Нове аквизи
ције – дела у сталној поставци Галерије Матице српске
(23.11), одржала је Јелена Огњановић, ауторка изложбе.

7. новембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић је присуствовао свечаности у Амбасади
Пољске.
7. новембра 2012: управник Библиотеке Матице српске
и дописни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао
је седници Националног савета за културу.
7. новембра 2012: помоћник министра за културу Миладин Лукић примио је управника Библиотеке Матице
српске Мира Вуксановића и са њим разговарао о раду
Библиотеке.

5. новембра 2012: одржана је седница Председништва
Матице српске.
5. новембра 2012: одржана је седница Одељења за сценске уметности и музику.

7. новембра 2012: у Огранку САНУ у Новом Саду одржано је књижевно вече „Новосадске приче” посвећено
Душану Ковачевићу. Са њим је разговарао дописни члан
САНУ Миро Вуксановић.

5. новембра 2012: академик Домисио Проенса Фиљо
(Domício Proença Filho) генерални секретар Бразилске
академије за књижевност одржао је предавање поводом
обележавања стогодишњице рођења бразилског писца
Жорже Амада (Jorge Amado) под насловом „Актуалност
и културни значај романа Жорже Амада”. Том приликом
присутне су поздравили Његова екселенција Алешандре
Адор Нето (Alexandre Addor Neto), амбасадор Републике
Бразил у Београду, и проф. др Драган Станић, председник Матице српске.

8. новембра 2012: одржана је седница Одељења за природне науке.
8. новембра 2012: у Галерији Матице српске је потписан
Споразум о сарадњи у пројектовању и реализацији иницијатива из области конзервације и валоризације културног наслеђа између Агенције за локални развој територије Централних Апенина (SIL) са седиштем у Сансеполкру (Италија) и Галерије Матице српске. Споразум
су потписали др Илијас Тасијас, директор Агенције за
локални развој територије Централних Апенина (SIL) и
мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице
српске. Пројекат се састоји од изложбе и семинара о хума
низму и ренесанси у Централним Апенинима, са излага
њем дела из тог периода која потичу из Музеја Дијецезе
у Губиу (Италија) и дела из колекције Галерије Матице
српске. Одабрана дела ће бити употпуњена репликама
које су ренесансним техникама извеле савремене занатлије са територије Централних Апенина.

6. новембра 2012: потпредседник Матице српске проф.
мр Ненад Остојић присуствовао је Скупштини Вукове
задужбине и обележавању 25 година рада. Том приликом
потпредседник Матице српске др Миодраг Матицки реизабран је за председника Скупштине Вукове задужбине.
6. новембра 2012: одржана је седница Одбора Одељења
за друштвене науке.
6. новембра 2012: одржана је седница Одбора Рукопи
сног одељења.
6. новембра 2012: управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић примио је в. д. управника Народне
библиотеке Србије Дејана Ристића. Разговарали су о софт
веру за електронски обавезни примерак и договарали се
о седници Заједнице матичних библиотека Србије.

9. новембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић примио је сарадницу Матице српске проф.
др Алу Татаренко са студентима из Лавова (Украјина).
9. новембра 2012: на 18. сусретима библиографа у спомен
на др Георгија Михаиловића, у Инђији, из Библиотеке
Матице српске учествовали су руководиоци одељења
Душица Грбић, Марија Јованцаи и Гордана Ђилас и би
блиотекар Јасна Карталовић. Том приликом Библиотеци
Матице српске додељена је Повеља захвалности за успе
шну и континуирану сарадњу.

7. новембра 2012: у Српској академији наука и уметно
сти у Београду одржан је комеморативни скуп посвећен
академику Чедомиру Попову на ком су присуствовали
председник Матице српске проф. др Драган Станић, пот
председник проф. мр Ненад Остојић, чланови Уређивачког одбора Српске енциклопедије и Српског биографског
речника, те представници Матице српске. На скупу је го
ворио потпредседник Матице српске, проф. др Бранко
Бешлин.

10. новембра 2012: у Народној библиотеци у Требињу, у
склопу манифестације „Дучићеве вечери поезије” одржана је промоција три кола Антологијске едиције Десет
векова српске књижевности Издавачког центра Матице
српске на којој су говорили главни и одговорни уредник
Миро Вуксановић и проф. емеритус др Славко Гордић.
Том приликом требињској Народној библиотеци покло
њене су све досад објављене књиге Антологијске едици
је, а Миро Вуксановић дао је изјаве за РТС, Телевизију
Републике Српске, као и за Радио Требиње.

7. новембра 2012: одржана је седница Уређивачког одбора Српске енциклопедије у Београду.
7. новембра 2012: министар културе Републике Србије
господин Братислав Петковић је примио председника
Матице српске проф. др Драгана Станића, председника
Друштва чланова Матице српске из Црне Горе др Драга
Перовића и проф. др Богољуба Шијаковића, а разговарали су о раду Матице српске и посебно о раду Друштва
чланова у Црној Гори.

13. новембра 2012: одржана је промоција Зборника Од
Мораве до Мораве II, Из историје чешко-српских односа.
На промоцији су говорили: председник Матице српске
7

проф. др Драган Станић, потпредседник Матице морав
ске др Либор Јан, проф. др Вацлав Шћепанек, проф. др
Ладислав Хлатки, проф. др Верица Копривица и проф.
др Александра Корда Петровић.

Матице српске скуп је поздравио потпредседник Матице српске проф. др Ненад Остојић.
15. новембра 2012: у Свечаној сали Матице српске одржа
на је промоција књиге архимандрита Јована Радосављевића Рација и логори у Бачкој за време Другог светског
рата у издању издавачке куће Епархије бачке „Беседа”.

13. новембра 2012: проф. др Славко Гордић учествовао је
у раду Програмског савета Вуковог сабора у Задужбини
Вук Караџић.

15. новембра 2012: др Даниела Королија Црквењаков,
помоћник управника Галерије Матице српске, учествовала је на научном симпозијуму са међународним уче
шћем „Теорија и пракса науке у друштву”, у организаци
ји Хемијског факултета Универзитета у Београду, поводом 40 година од оснивања Катедре за наставу хемије. У
оквиру секције Мултидисциплинарност у науци излагала
је рад са темом Мултидисциплинарни приступ као основ
за унапређење знања о културном наслеђу.

13. новембра 2012: Дарко Деспотовић, конзерватор-ре
стауратор Галерије Матице српске је, као члан тима Гале
рије, учествовао у радионици Закони из области зашти
те животне средине коју је у оквиру пројекта Екопрофит
организовала аустријска компанија Денкштат.
14. новембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић, потпредседници проф. др Бранко Бешлин, проф. мр Ненад Остојић и генерални секретар доц.
др Ђорђе Ђурић разговарали су са потпредседником Ма
тице моравске из Брна др Либором Јаном, проф. др Вацла
вом Шћепанеком и проф. др Владиславом Хлаткијем.

15. новембра 2012: у Галерији Матице српске је организација Пер.Арт презентовала рад радионице документарног филма, која је одржана у оквиру програма Умет–
ност и инклузија. Резултат циклуса радионица личног
документарног филма, које су осмислили канадски редитељ Роберто Сантагуида и Саша Асентић, је 12 кратких
документарних филмова који су овом приликом представљени.

14. новембра 2012: одржана је промоција књиге Гојка
Маловића Сеоба у Матицу – Оптирање Срба у Мађар
ској 1920–1931, I књ; Спискови српских оптаната у Ма
ђарској 1920–1931, II књ. у Будимпешти. Промоција је реа
лизована у организацији Српског института у Будимпешти, Српског културног клуба и Самоуправе Срба у
Мађарској. У промоцији су учествовали генерални секретар Матице српске доц. др Ђорђе Ђурић, историчар
Јован Пејин и аутор.

15. и 16. новембра. 2012: Одељење језика и књижевно
сти САНУ организовало је у Свечаној сали научни скуп
„Јанко Веселиновић (1862–2012)”. Чланови Организационог одбора били су: академик Светлана Велмар-Јанковић (председник), дописни чланови Нада Милошевић
Ђорђевић и Миро Вуксановић, др Слободанка Пековић
и секретар Слободанка Предојевић.

14. новембра 2012: у Галерији Матице српске одржана је
конференција за новинаре у поводу почетка новог едукативног програма за децу Потрага за благом. Дечји водич
кроз Галерију Матице српске који је намењен деци пред
школског и млађег основношколског узраста. Програм
је осмишљен као водич кроз сталну поставку Галерије Ма
тице српске, а прати га истоимена публикација чије су
ауторке др Јована Милутиновић са Одсека за педагогију
Филозофског факултета у Новом Саду и Александра
Стефанов, кустос за едукацију Галерије. Након представ
љања програма Потрага за благом уследило је потпи
сивање споразума о сарадњи између институција које
учествују у његовој реализацији. Споразум су потписали:
Миланка Бркић, члан Градске управе за културу, Марко
Гргуровић, в.д. директора Предшколске установе „Радо
сно детињство”, Весна Пантић из Креативне радионице
„Машталица” и мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице српске. Тим поводом одржана је и прва
радионица програма Потрага за благом са малишанима
из Предшколске установе „Радосно детињство”.

16. новембра 2012: део колектива Галерије Матице српске: мр Тијана Палковљевић, управница Галерије, др Даниела Королија Црквењаков, помоћник управника, мр
Драгојла Живанов, музејски саветник, Снежана Мишић,
кустос, мр Данило Вуксановић, конзерватор-рестауратор и мр Лолита Пејовић, стручни сарадник, присуствовали су Научном скупу посвећеном Павлу Бељанском
(1892−1965) који је одржан у Спомен-збирци Павла Бељан
ског.

15. новембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић учествовао је на свечаности обележава
ња годишњице сомборске препарандије и обратио се уче
сницима скупа.

17. и 24. новембра 2012: у Галерији Матице српске је са
почетком новог едукативног програма за децу Потрага
за благом. Дечји водич кроз Галерију Матице српске започео и нови циклус креативних радионица суботом. У
новембру су одржане две уводне радионице: Потрага за
благом (17. 11) и Авантура за мале и велике (24. 11), у који
ма су се деца и одрасли на интересантан начин упознали
са сталном поставком Галерије Матице српске. Новина
у овогодишњем циклусу креативних радионица јесу
креативне радионице за децу и родитеље, које ће се реализовати сваке последње суботе у месецу. У креирање и
реализацију радионица укључен је стручни тим: кустоси-едукатори, стручни сарадници из области педагогије
и студенти педагогије са Филозофског факултета у Новом
Саду. Радионице суботом су отворене за сву заинтересо
вану децу, узраста од 5 до 11 година у термину од 11.00
до 12.30 сати.

15. новембра 2012: одржан је пријем питомаца Фондације „Привредник” у просторијама Матице српске. У име

19. новембра 2012: одржана је седница Председништва
Матице српске.

15. новембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић и председник Економског одбора Никола
Стојшић разговарали су са директором Комерцијалне
банке Филијала Нови Сад господином Перицом Стојанцем о могућем активирању банке као добротвора Матице
српске.
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20. новембра 2012: потпредседник Матице српске проф.
мр Ненад Остојић представљао је Матицу српску на Све
чаној академији поводом 60 година образовања васпита
ча у Новом Саду, на Светски дан детета, у организацији
Високе школе струковних студија за образовање васпитача. Том приликом Матици српској је уручена плакета.

је разговарано о сарадњи, а посебно о пројекту Истори
ја Карловачке митрополије.
23. новембра 2012: одржана је седница Одељења за књи
жевност и језик.

20. новембра 2012: у Свечаној сали Матице српске одржана је промоција Приручника за љубитеља књиге приређивача Александера Ајерланда (Лондон, 1884), пета књи
га у Едицији Посебна издања Библиотеке Матице српске.
Уредник књиге и писац предговора је Миро Вуксановић, преводилац Оливера Кривошић, лектор и коректор
Силвија Чамбер, технички уредник Оливера Михајловић, сви запослени у Библиотеци Матице српске. Сарад
ник на преводу била је Љиљана Тубић. Штампање књиге омогућило је Министарство за културу Републике
Србије. О књизи су говорили Миро Вуксановић и Оливе
ра Кривошић, а одломке је казивала Исидора Поповић.

23. и 24. новембра 2012: стручни тим Галерије Матице
српске: мр Тијана Палковљевић, управница Галерије, др
Даниела Королија Црквењаков, помоћник управника,
Снежана Мишић, начелник одељења за програме и презентацију, Дарко Деспотовић, конзерватор-рестауратор,
и др Бранка Кулић, члан Управног одбора Галерије, боравили су у Сентандреји (Мађарска) ради договора, пре
гледа и припреме документације и експоната за изло
жбу ,,Европска културна разноликост – Српска црквена
уметност у Мађарској” која ће бити приређена у фебруару 2013. године у Мађарском културном институту у
Бриселу (Белгија). Такође су присуствовали промоцији
књиге академика Динка Давидова Сентандреја српске
повеснице која је одржана у Српском црквеном музеју
Епархије будимске у оквиру програма прославе Дана Сео
бе. На промоцији су говорили Зоран Вапа, директор По
крајинског завода за заштиту споменика културе Војводине и др Љиљана Стошић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ у Београду.
23, 24. и 25. новембра 2012: на скупу „Андрићеви мостови: језик, писање, идентитет јуче и данас” у Трсту из
Библиотеке Матице српске учествовали су Даниела Кер
меци и Љиљана Клевернић.
24. новембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић учествовао је у раду седнице Патроната
Текелијанума у Будимпешти на којој је са домаћином
епископом Лукијаном разговарано о сарадњи на пројекту Историја Карловачке митрополије и на сређивању
архиве у Темишвару.
25. новембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић и потпредседник проф. мр Ненад Осто
јић присуствовали су свечаној академији поводом обеле
жавања 25. новембра 1918. године – Дана присаједињења
Војводине Србији на позив челника Града.
26. новембра 2012: одржана је седница Председништва
Матице српске.
26. новембра 2012: потпредседник Матице српске др
Миодраг Матицки представљао је Матицу српску на Све
чаној академији поводом 120 година Српске књижевне
задруге у Београду.

21. новембра 2012: у Галерији Матице српске је у оквиру
пројекта Екопрофит одржан састанак са представником
аустријске компаније „Денкштат”, Андрејем Куриканом.
Састанку су присуствовали чланови тима Галерије: др
Даниела Королија Црквењаков, помоћник управника,
мр Лолита Пејовић, стручни сарадник, и Дарко Деспотовић, конзерватор-рестауратор, а тема састанка била је
сагледавање досадашњих ефеката примене предложених мера уштеде енергије у Галерији, као и припрема завршног извештаја и презентације постигнутих резултата.
22. новембра 2012: одржана је конференција за штампу
на којој је представљена серија Документарног програма
Радио-телевизије Србије „Дворци Војводине” чије емитовање је почело од 23. новембра 2012. године на Другом
програму РТС-а. На Конференцији су говорили др Миодраг Матицки, потпредседник Матице српске, Божидар
Ђуран, аутор емисије, др Бранка Кулић, историчар уме
тности, и Божидар Николић, уредник документарног програма РТС-а.
22. и 23. новембра 2012: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, Снежана Мишић, кустос,
и кустоси приправници Јелена Огњановић и Владимир
Вукас присуствовали су стручном скупу „Музејска контекстуализација интимног и емотивног” који је организовао Музеј Града Новог Сада у Збирци стране уметности.
23. новембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић је имао састанак са епископом сремским
господином Василијем у Сремским Карловцима на којем
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26. новембра 2012: одржана је седница Уредништва Збор
ника за друштвене науке.
26. новембра 2012: седници Скупштине и Управног одбо
ра Заједнице матичних библиотека Србије присуствовао
је управник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић.
26. новембра 2012: у Галерији Матице српске је одржан
акредитовани едукативни тренинг „Галерија као вртић”
за васпитаче ПУ „Радосно детињство”. Први део тренин
га је теоријски и у њему су излагања имале: мр Тијана
Палковљевић, управница Галерије − Музеји и деца; др
Јована Милутиновић са Одсека за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду − Искуствено учење у му
зеју и Педагошка радионица као облик активног учења у
музеју и Снежана Мишић, кустос Галерије − Од идеје и
ентузијазма до реализације квалитетних едукативних
програма за децу Галерије Матице српске и Искуства Га
лерије Матице српске у едукативним програмима за децу
2006–2012. Други део тренинга је посвећен практичном
раду − приређене су две радионице: Игра улога у стал
ној поставци Галерије Матице српске и Креирање едука
тивних активности, које су водиле Снежана Мишић и
Јелена Огњановић, кустос приправник.

и чланом Градског већа задуженим за културу Сашом
Торлаковићем на ком су вођени разговори о раду Дру
штва чланова Матице српске и сарадњи Града и Матице
српске.
28. новембра 2012: генерални секретар Матице српске
доц. др Ђорђе Ђурић примио је министра културе Тверске области Руске федерације Елену Владимировну Шев
ченко.
28. новембра 2012: министарка културе Тверске области Русије Елена Владимировна Шевченко посетила је
Библиотеку Матице српске.
28. новембра 2012: у Матици српској је одржан симпозијум „Медицина између етике и корупције” у организацији Медицинског факултета у Новом Саду.
28. и 29. новембра 2012: у Галерији Матице српске је
одржана дводневна радионица Централног института
за конзервацију (ЦИК) из Београда под називом „Услови превентивне конзервације за изложбени простор у
музејима”. На радионици су кроз теоријска предавања,
дискусије и вежбе разматрани различити елементи који су
битни за музејске изложбе, музеолошки аспект изложби
и проблематика интеграције превентивне конзервације
у процес планирања и извођења музејске изложбе.

27. новембра 2012: одржан је Округли сто поводом стогодишњице Првог балканског рата и ослобођења Старе
Србије „Успони и падови српске државности у светлу
балканских ратова”. Скуп је поздравио председник Матице српске проф. др Драган Станић. Председавајући на
првој сесији су били академик Василије Крестић и др
Славенко Терзић, а на другој др Славенко Терзић и проф.
др Љубомирка Кркљуш. Своје радове су саопштили: ака
демик Василије Крестић, академик Михаило Војводић,
др Славенко Терзић, доц. др Милош Ковић, мр Јован Пеј
чић, проф. др Ненад Макуљевић, доц. др Ђорђе Ђурић,
проф. др Александар Растовић и проф. др Љубомирка
Кркљуш. У уметничком програму се учествовали мр Иси
дора Поповић и Женски вокални ансамбл „Деца овог
века”.

29. новембра 2012: проф. др Љубомирка Кркљуш учество
вала је у раду седнице Националног савета за научни и
технолошки развој.
29. новембра 2012: Председништво Матице српске одржало је састанак на ком су разматрани једногодишњи и
четворогодишњи планови рада Матице српске.
29. новембра 2012: Библиотека Матице српске приреди
ла је електронску изложбу у знак сећања на сликара Мар
ка Шагала, од чијег се рођења навршава 125 година.
29. новембра 2012: у Академији наука и уметности Републике Српске, у Бањалуци, одржана је промоција три
кола Антологијске едиције Десет векова српске књижев
ности Издавачког центра Матице српске. Говорили су
главни уредник Миро Вуксановић, професор емеритус
др Славко Гордић и проф. др Младен Шукало. Том приликом Библиотеци Академије наука и уметности Републике Српске поклоњене су све досад објављене књиге
Антологијске едиције.

28. новембра 2012: у организацији Друштва чланова
Матице српске у Сомбору, одржана је промоција Српске
енциклопедије том I, књига 1 у Сомбору. У представља
њу су учествовали председник Матице српске проф. др
Драган Станић, потпредседник проф. мр Ненад Осто
јић и др Стојан Бербер, потпредседник Друштва чланова Матице српске у Сомбору. Истога дана представници
Матице српске су имали састанак у Скупштини Града
Сомбора са замеником градоначелника Васом Релићем

29. новембра 2012: мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије Матице српске, учествовала је на конференцији
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за новинаре у поводу представљања резултата рада Организационог одбора за реализацију иницијативе да се
Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе 2020. године. Конференција је одржана у Плавој сали
Скупштине Града Новог Сада. Представљене су нај
важније активности у остварењу Иницијативе, пројекат
VisioNS2020, као и предлози будућег организационоуметничког деловања на путу ка Европској престоници
културе. На конференцији су говорили: мр Андреј Бурсаћ, председник Одбора, мр Тијана Палковљевић, пот
председница, као и неколико чланова Одбора, док је про
јекат VisioNS2020 представио Данило Копривица.
29. новембра 2012: мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије Матице српске, и Снежана Мишић, начелник
одељења за програме и презентацију присуствовале су
пријему који је Њ.Е. Јон Маковеј (Jon Makovej), амбасадор
Републике Румуније у Србији приредио у поводу прославе Дана државности Републике Румуније. Прослави
у Кристалној дворани хотела „Хајат” у Београду су прису
ствовали многи државни, војни и црквени званичници.
30. новембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић учествовао је у раду округлог стола чија
је тема Статус српске књижевности у Босни и Херцегови
ни – методолошки оквири у Академији наука и умјетно
сти Републике Српске у организацији Друштва чланова
Матице српске у Републици Српској. На скупу су уче
ствовали: академик Светозар Кољевић, дописни члан
САНУ Миро Вуксановић, проф. др Драган Станић, пред
седник Матице српске, Предраг Лазаревић, почасни док
тор наука, проф. др Зорица Турјачанин, проф. др Стани
ша Тутњевић, проф. др Душан Иванић, проф. др Славко
Гордић, проф. др Миљко Шиндић, проф. др Дејан Ђурич
ковић, Ненад Радановић, књижевник, Ранко Рисојевић,
књижевник, проф. др Бранко Летић, проф. др Младен
Шукало, доц. др Јеленка Пандуревић, доц. др Воја Ковачевић, доц. др Саша Кнежевић.

Матице српске која садржи 14 металних печатњака: пле
мићких, војних, цеховских, грађанских и личних, која је
употпуњена открићем једног посебног – Великог печат
њака Матице српске.

1. децембра 2012: потпредседник Матице српске проф.
др Бранко Бешлин је присуствовао свечаности поводом
обележавања Дана Филозофског факултета у Новом Саду.
1, 8, 15. и 22. децембра 2012: у Галерији Матице српске
су се током децембра одвијале креативне радионице суботом које су приређене у оквиру едукативног програма
за децу Потрага за благом. Радионице су биле посвећене
различитим техникама ликовног изражавања. Учествовањем у три радионице: Тајне старих мајстора (1. 12),
Чаробни прсти (8. 12) и Сличица причица (15. 12) малиша
ни су имали прилике да се на примерима оригиналних
уметничких дела упознају са начинима којим су она изведена, као и да се сами опробају и креативно изразе користећи различите ликовне материјале и технике. Дружење у 2012. години завршено је Маскенбалом Потрага
за благом (22. 12).
2. и 16. децембра 2012: Галерија Матице српске је у децембру учествовала у две акције које је у Дечјем селу у
Сремској Каменици и Дому за децу и омладину ометену
у развоју у Ветернику, организовала компанија „Колор
Прес Група” (Color Press Group). Снежана Мишић, начелник одељења за програме и презентацију Галерије Мати
це српске, је, у оквиру акције „Beauty Weekend” редакције
магазина Лепота и здравље посетила Дечје село у Сремској Каменици (2. 12) и том приликом поклонила дечје
публикације из едиције „Моја Галерија”. Две недеље ка
сније (16. 12), Снежана Мишић и Јелена Огњановић, кустос приправник су, у оквиру манифестације „Домаћица
месеца”, редакције магазина Пошаљи рецепт, посетиле
Дом у Ветернику и штићеницима Дома поклониле дечје
публикације из едиције „Моја Галерија”.
3. децембра 2012: одржана је седница Извршног одбора
Матице српске.
3. децембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић је разговарао са председником Управног
одбора Библиотеке Матице српске проф. др Маријом
Клеут.
4. децембра 2012: поводом стогодишњице рођења Миливоја Николајевића (1912–1988) мр Тијана Палковљевић
одржала је предавање о њему као управнику Галерије Ма
тице српске, а представила је и његов сликарски опус.
Предавање је било праћено презентацијом фотографија
из његовог живота и рада, као и његових слика. Председ
ник Матице српске проф. др Драган Станић је поздравио
присутне.

30. новембра 2012: у Галерији Матице српске је одржана
промоција публикације и отварање изложбе Збирка пе
чатњака XVIII и XIX века Галерије Матице српске, ауто
ра Ратомира Кулића, музејског саветника. О публикацији
су говорили мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални
секретар Матице српске, а изложбу је отворио господин
Мирослав Тасић, државни секретар Министарства културе и информисања Републике Србије. Збирка печатња
ка XVIII и XIX века Галерије Матице српске представља
обраду једне мање посебне збирке у колекцији Галерије

5. децембра 2012: у Матици српској је одржана промоција књиге Ђорђа Сладоја Златне олупине коју је објави
ла Српска књижевна задруга. У представљању су уче
ствовали проф. др Радивоје Микић, академик Светозар
Кољевић и аутор.
5. децембра 2012: потпредседник Матице српске проф.
мр Ненад Остојић присуствовао је свечаности доделе
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награда за животно дело наставницима и научницима
које додељује Удружење универзитетских наставника и
научника за изузетне резултате у области науке и привреде и Секретаријат за науку и технолошки развој.

и Дарко Деспотовић, конзерватор-рестауратор, боравили су у Вуковару, ради постављања и отварања изложбе
Сава Текелија – велики српски добротвор у Галерији Срп
ског културног центра – Заједничко веће општина у Вуковару. На отварању изложбе говорили су: Јован Јелић,
потпредседник Заједничког већа општина, Снежана Мишић и Милан Мицић, помоћник секретара за културу и
јавно информисање АП Војводине који је изложбу отворио. Изложбу је приредила Галерија Матице српске у сарадњи са Заједничким већем општина из Вуковара, а реа
лизацију изложбе омогућио је Секретаријат за културу
и јавно информисање АП Војводине.

5. децембра 2012: мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије Матице српске, у Новосадском клубу одржала
је предавање о јубилеју 165 година од оснивања Галерије
Матице српске.
5. децембра 2012: изашао је двоброј октобар–новембар
Летописа Матице српске. Поетске и прозне прилоге обја
вљују Јован Зивлак, Зоран Живковић (о њему су и текстови Мајкла Морисона, Љиљане Пешикан Љуштановић и разговор који је са аутором водила Радмила Гикић
Петровић), Илија Марковић, Лабуд Драгић, Драго Тешевић, Милутин Мићовић, Вукашин Костић, Владимир
Конечни и Срђана Петровић, а есеје Александар Петровић и Дејан Милутиновић. In memoriam покојном секретару Матице српске Душану Попова су речи Ивана
Негришорца и Љубе Вукмановића, аутори рубрике „Све
дочанства” су и Коста Чавошки, Иван Негришорац, Мла
ден Весковић, Мина Ђурић, Предраг Пипер, Ненад Даковић, Ала Татаренко, Ивана Ћелић, Драгиша Бојовић
(ту је и разговор који је са Бојовићем водила Наташа Половина). О књигама Гордане Ћирјанић, Саве Дамјанова,
Слободана Владушића, Милице Јефтимијевић Лилић,
Љиљане Ђурђић, Верољуба Вукашиновића, Јована Нико
лића и Предрага Свилара пишу Славица Гароња Радова
нац, Бранислава Васић Ракочевић, Драгана Белеслијин,
Братислав Р. Милановић, Драган Тасић, Александар Б.
Лаковић и Милорад Вукашиновић, а антологију српске
поезије друге половине двадесетог века на немачком језику и зборник о Моми Капору приказују Жељко Милановић и Јелена Панић Мараш.

6. и 7. децембра 2012: проф. др Бранко Бешлин, пот
председник Матице српске, и мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске, су, на позив Форума
словенских култура, присуствовали састанку Словенских Матица који је одржан у Љубљани. Поред представ
ника Матице српске састанку су присуствовали и представници Матице словеначке, Матице словачке и Матице црногорске. Састанком је председавала мр Андреја
Рихтер, председница Форума словенских култура. Уче
сници су се међусобно представили и разговарали о могућим заједничким пројектима и следећим сусретима, а
потом су обишли просторије Матице словеначке и ме
ђусобно разменили публикације.

5. и 6. децембра 2012: управник Библиотеке Матице срп
ске и дописни члан САНУ Миро Вуксановић присуство
вао је седници Националног савета за културу.
6. децембра 2012: председник Агенције за приватизаци
ју и реституцију Станислав Новаковић примио је председника Матице српске Драгана Станића, управника
послова Јелену Веселинов и председника Надзорног одбора Живка Киселичког. Разговарало се о проблемима у
спровођењу процедуре за реституцију.

7. децембра 2012: проф. др Љубомирка Кркљуш уче
ствовала је у раду седнице радне групе Националног савета за научни и технолошки развој.
7. децембра 2012: у Галерији Матице српске одржана је
презентација Фрушкогорског кластера винара и виногра
дара у суорганизацији регионалне агенције за развој малих и средњих предузећа Алма Монс д.о.о. из Новог Сада.
Госте је поздравила др Даниела Королија Црквењаков,
помоћница управнице Галерије Матице српске, а презентација је употпуњена уметничким сегментом у којем
је Јелена Огњановић, кустос-приправник, представила
две слике из колекције Галерије Матице српске: Новак
Радонић, Бахус (1858) и Стеван Алексић, Аутопортрет
у кафани (1904).
7, 14. и 21. децембра 2012: током трајања изложбе Акви
зиције Галерије Матице српске 2001−2011. у децембру су,
у оквиру пратећег програма, одржане Конзерваторске
приче: Рад на новим аквизицијама о чему је говорио мр
Данило Вуксановић, конзерватор-рестауратор Галерије

6. и 7. децембра 2012: Снежана Мишић, начелник одеље
ња за програме и презентацију Галерије Матице српске,
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(7. 12) и два стручна тумачења изложбе: Јелене Огњановић, ауторке (14. 12) и мр Тијане Палковљевић, управнице
Галерије (21. 12).
10. децембра 2012: одржана је седница Председништва
Матице српске.

ничко издање Библиотеке Матице српске, САНУ и Заду
жбине Иве Андрића, објављену септембра 2011. године,
Библиотекарско друштво Србије доделило је Награду
„Стојан Новаковић” за 2012. годину главном уреднику
Миру Вуксановићу, управнику Библиотеке Матице срп
ске и дописном члану САНУ, и ауторима, библиографима и библиотекарима, Љиљани Клевернић, Кати Мирић,
Меланији Блашковић, Весни Укропини, Даниели Керме
ци, Слађани Субашић и Марији Ваш.

11. децембра 2012: у Галерији Матице српске је Радиотелевизија Војводине снимила једну од радионица еду
кативног програма за децу Потрага за благом у којој су
учествовала деца из вртића „Чаролија”, а која ће бити
представљена у емисији Хајде са мном у обданиште. Радионицу су водиле Снежана Мишић, начелник одељења за
програме и презентацију, и Јелена Огњановић, кустос-приправник.
11. до 15. децембра 2012: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, и др Даниела Королија
Црквењаков, помоћница управнице, су у оквиру делегације АП Војводине боравиле у Италији у студијској посе
ти области Централних Апенина. У саставу делегације
били су: Славиша Грујић, покрајински секретар за културу и јавно информисање и потпредседник Владе АП
Војводине, Зоран Вапа, директор Покрајинског завода за
заштиту споменика културе Војводине, и проф. Павле
Секеруш, проректор за међународну сарадњу Универзи
тета у Новом Саду.
12. децембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић је поводом обележавања петнаестогодишњице рада Одбора за стандардизацију српског језика учествовао у раду седнице овог Одбора у Српској
академији наука и уметности у Београду.
12. децембра 2012: генерални секретар Матице српске
доц. др Ђорђе Ђурић је учествовао у раду Одбора за
обележавање 250-годишњице оснивања Шајкашког батаљона, који је одржан у Музеју Војводине.

15. децембра 2012: дописном члану САНУ и управнику
Библиотеке Миру Вуксановићу уручена је Повеља за жи
вотно дело Удружења књижевника Србије.

13. децембра 2012: председник Матице српске проф. др
Драган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић присуствовали су обележавању крсне славе Свети
Андреј Првозвани на позив краљевске породице Кара
ђорђевић у Белом Двору.

17. децембра 2012: одржана је седница Управног одбора
Матице српске.

14. децембра 2012: одржана је завршна седница Редакције Летописа Матице српске у старом саставу.

18. децембра 2012: седници Одбора за етимолошки
речник српског језика САНУ присуствовао је допи
сни члан САНУ и управник Библиотеке Матице срп
ске Миро Вуксановић.

14. децембра 2012: на Дан библиотекара у Народној би
блиотеци Србије за Библиографију Иве Андрића, зајед-

20. децембра 2012: у Галерији Матице српске одржана је приредба поводом 14. рођендана креативног

14. децембра 2012: одржана је седница Жирија за доделу Змајеве награде.
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24. децембра 2012: одржана је седница Управног од
бора Матице српске.

часописа за децу Машталица. Присутне малишане
из основних школа „Прва војвођанска бригада”, „Иво
Лола Рибар” и „Соња Маринковић” поздравиле су
мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице српске, и Весна Пантић, уредница часописа.
Том приликом отворена је изложба дечјих радова а
ученици музичке школе „Исидор Бајић” одржали су
концерт.
20. децембра 2012: у Галерији Матице српске приређена је празнична посета и дружење запослених
у „Колор Прес Групи” (Color Press Group) под називом Art & Champagne. Дружење је почело речима до
бродошлице које је упутила мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице српске, а наставило се стручним вођењем кустоса Снежане Мишић
кроз сталну поставку српске уметности XVIII и XIX
века, док им је сталну поставку српске уметности
прве половине XX века представила управница мр
Тијана Палковљевић.

24. децембра 2012: у Матици српској је одржана је
свечаност поводом обележавања „50 година рада
Института за књижевност и уметност (Београд 1962–
2012)“. Поздравну реч одржао је председник Матице српске проф. др Драган Станић а у програму су
учествовали др Весна Матовић и др Миодраг Матицки. Том приликом директорка Института Весна
Матовић уручила је поклон (издања Института) Би
блиотеци Филозофског факултета у Новом Саду.
Матици српској је даровала фототипско издање часописа Зенит, а председник Станић је узвратио Срп
ским биографским речником.

21. децембра 2012: одржана је седница Његошевог
одбора.
21. децембра 2012: председник Матице српске проф.
др Драган Станић и председник Економског одбора Никола Стојшић разговарали су о сарадњи са при
вредником и чланом Економског одбора Матице
српске Здравком Павићевићем.
21. децембра 2012: проф. др Славко Гордић и проф.
др Марко Недић учествовали су у раду Управног
одбора Задужбине Доситеј Обрадовић у Београду.

24. до 27. децембра 2012: у Галерији Матице српске
су у оквиру манифестације Новосадске дечје зимза
рије 2 реализоване четири креативне радионице за
децу у оквиру едукативног програма Потрага за
благом: Потрага за благом, Занимљиве уметничке
технике, Скулпторске тајне и Магични плес линија
и боја.

21. децембра 2012: одржана је свечаност поводом
обележавања 120 година Српске књижевне задруге.
Поздравну реч одржао је председник Матице срп
ске проф. др Драган Станић. О Српској књижевној
задрузи говорио је академик Михаило Војводић, а
своје текстове објављене у књигама Српске књижев
не задруге читали су академик Матија Бећковић,
Добрица Ерић, Драган Лакићевић, Данило Николић,
Ђорђо Сладоје, Селимир Радуловић, Ненад Грујичић. У програму је учествовао и Срба Милин, драм
ски уметник. На самом крају присутне је поздравила и управница Српске књижевне задруге Нина Но
вићевић. Потом је емитован получасовни филм о
историји Српске књижевне задруге.

25. децембра 2012: мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице српске је у оквиру рада на
припреми пројекта „Сава Шумановић и Лa Купол”
одржала састанак са представницима Француског
института у Србији и уметником Игором Антићем,
који тим поводом припрема филм о Сави Шумановићу. Након састанка заједно су посетили Галерију
„Сава Шумановић” у Шиду где су прегледали уметнички материјал и разговарали са директорком Весном Буројевић.

21. децембра 2012: проф. др Љубомирка Кркљуш
учествовала је у раду седнице радне групе Националног савета за научни и технолошки развој.

26. децембра 2012: одржана је седница Уређивачког
одбора Српске енциклопедије.
26. децембра 2012: у Матици српској је одржан кон
церт Флоријана Балажа У сусрет новој години. Гости
концерта били су Марта Балаж, сопран; Нина Аран
ђеловић, клавир; Салон оркестар „La Boheme”; пле
сна школа „Queen”, кореограф Атила Рознаринг.

21. децембра 2012: Галерија Матице српске учество
вала је на отварању манифестације Новосадске дечје
зимзарије 2 Фондације „Деци на дар” Дечјег култур
ног центра, која је одржана у холу Позоришта младих. Том приликом, Јелена Огњановић и Владимир
Вукас, кустоси приправници Галерије, презентовали
су едукативни програм Потрага за благом и креативне радионице за децу.

26. децембра 2012: на родној кући професора Београдског универзитета и писца Рашка Димитријевића, у Светогорској улици број 23, министар кул14

са сарадницима и пријатељима, две установе су обе
лежиле успешан завршетак још једне године у којој
су се успешно бавиле заштитом и презентацијом
српског културног наслеђа.
26. децембра 2012: у просторијама Матице српске
одржан је састанак чланова пројекта Речник славено
српског језика, на ком су присуствовали доц. др Иси
дора Бјелаковић, доц. др Александар Милановић,
доц. др Ирена Цветковић и мр Милена Зорић.
27. децембра 2012: у Матици српској је одржана про
моција књига проф. др Славенка Терзића Стара
Србија XIX–XX: Драма једне цивилизације и Русија
и српско питање 1804–1815 у издању издавачке куће
„Православна реч”. Након поздравне речи председника Матице српске проф. др Драгана Станића, о
књигама су говорили академик Михаило Војводић,
проф. др Љубодраг Димић, доц. др Ђорђе Ђурић,
проф. др Александар Растовић, представник издавача Зоран Гутовић и аутор.

туре и информисања Братислав Петковић свечано
је открио спомен-плочу, а о значају и месту Димитријевићеве баштине у српској култури беседио је
дописни члан САНУ и управник Библиотеке Мати
це српске Миро Вуксановић.

27. децембра 2012: у Матици српској одржана је по
зоришна представа и додела пакетића деци запосле
них из Матице српске и Библиотеке Матице српске
поводом новогодишњих празника.
27. децембра 2012: поводом новогодишњих празни
ка у Галерији Матице српске одржана је новогодишња
представа за децу и додела пакетића најмлађима.
28. децембра 2012: одржана је седница Одбора за
прославу 200-годишњице Његошевог рођења.
28. децембра 2012: председник Матице српске проф.
др Драган Станић је учествовао у књижевној вечери одржаној у Сомбору. У програму су учествовали
Милан Ненадић, Илеана Урсу и Дарко Кецман.

26. децембра 2012: Галерија Матице српске и По
крајински завод за заштиту споменика културе Вој
водине приредили су новогодишњи коктел у Галерији Матице српске. У пријатној атмосфери, заједно
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CIP — Каталогизација y публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
061.22(497.113)
ГЛАСНИК Матице српске / одговорни
уредник Душан Николић. — Год. 1,
бр. 1 (1946)—1949, бр. 12 ; 2008, бр. 1
(јун)—. — Нови Сад : Матица српска,
1946—1949; 2008—. — 30 cm
Месечно.
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