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СВЕЧАНОСТИ У МАТИЦИ

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА  
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДЕ

Средином децембра одржана је свечаност поводом 
завршетка реконструкције задужбинског здања Ма-
рије Трандафил. Уметнички део програма био је пос-
већен историји Матице српске. Том приликом прочи-
тани су делови Оснивачког писма из 1826 и текстови 
које су написали знаменити часници Матице. За-
вршни део програма представљао је својеврсни омаж 
Марији Трандафил.

СВЕТОСАВСКА СВЕЧАНОСТ МАТИЦЕ СРПСКЕ

На традиционалној светосавској свечаности, ака-
демик Владета Јеротић је одржао беседу са темом 
Свети Сава и данашње време – Позитивне и нега-
тивне особине срског православног конзервативизма. 
На свечаности су уручене награде питомцима Хума-
нитарног фонда Привредник. Музички део свечаног 
програма извео је октет Академац из Новог Сада.

ПЕРСОНАЛНЕ ПРОМЕНЕ У ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ 

Децембра 2009. године у пензију је отишла досадашња 
управница Галерије Матице српске др Бранка Кулић. 
Председништво Матице српске је тим поводом при-
редило скромну свечаност. За нову управницу Гале-
рије именована је мр Тијана Палковљевић. 

Бранка Кулић je рођена 1950. године у Солину. На Ка-
тедри за историју уметности Филозофског факултета 
у Београду је дипломирала 1975. са темом „Колажи 
Ивана Табаковића”, магистрирала 1997. са темом „Ма-
настир Раковац” и докторирала са темом „Новосадске 
дрворезбарске радионице у 18. веку” 2007. 
У Галерији Матице српске била је на месту помоћника 
управника од 2001, а од 2002. обављала је послове уп-
равника Галерије.
Аутор је књига Манастири Фрушке горе, Манастир 
Раковац, Новосадске дрворезбарске радионице у 18. 
веку. Аутор је сталне поставке српске уметности 18. 
века у Галерији Матице српске Поетика и реторике 
српске уметности 18. века. 

Тијана Палковљевић је рођена 1975. у Новом Саду. 
Дипломирала је 1999. на Филозофском факултету у 
Београду, на Катедри за историју уметности, са темом 
„Сликарство Видосаве Ковачевић”. На истом факул-
тету је 2003. магистрирала са темом „Миливој Нико-
лајевић”. Тренутно је на докторским студијама на Од-
секу за модерну уметност. Од 2001. запослена је у Га-
лерији Матице српске, најпре на месту кустоса педа-
гога, а од 2003. године на месту помоћника управника. 
Учествовала је у реализацији сталне поставке 20. века 
у Галерији Матице српске Теме и идеје: Српско сли-
карство 1900–1941 и српске уметности 19. века Људи 
и догађаји: слика прошлости. Објавила је неколико 
књига и каталога.
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1. децембра 2009. године: потпредседник Ма-
тице српске проф. др Славко Гордић и генерални 
секретар Матице српске проф. др Душан Ни-
колић су присуствовали међународном интер-
дисциплинарном симпозијуму под називом 
Сусрет култура (Encounter of Cultures) органи-
зованом поводом прославе Дана Филозофског 
факултета у Новом Саду.
1. децембра 2009. године: потпредседник Ма-
тице српске академик Димитрије Стефановић је 
на позив амбасадора Румуније, његове екселен-
ције господина Јона Маковеја (Ion Macovei), при-
суствовао прослави националног Дана Румуније 
у Амбасади Румуније у Београду. 
1. децембра 2009. године: у организацији сом-
борске Градске библиотеке „Карло Бјелицки” уп-
равник Библиотеке Матице српске и дописни 
члан САНУ Миро Вуксановић говорио је беседу 
о песми Santa Maria della Salute Лазе Костића у 
Свечаној сали Скупштине општине Сомбор. 
Песму је казивао глумац Небојша Дугалић.
1. децембра. 2009. године: проф. др Ксенија Ма-
рицки Гађански, члан Одбора Матице српске за 
књижевност и језик и главни уредник Зборника 
Матице српске за класичне студије, изабрана је 
за почасног члана атинске културне институције 
Parnassos, једногласном одлуком чланова Упра-
вног одбора. Крајем маја биће организована све-
чаност у њену част, када ће она одржати приступну 
беседу. Parnassos је, после Атинског универзи-
тета, најстарија културна институција у Грчкој, 
основана 1865. године, пре Атинске академије. У 
своје редове прима истакнуте научнике хеле-
нисте и књижевнике из целог света.
1. децембра 2009. године: у Учионици Библио-
теке Матице српске управник Миро Вуксановић, 
уручио је уверења кандидатима о положеном 
стручном испиту у библиотечкој делатности у 
новембарском испитном року.
1. децембра 2009. године: проф. др Александар 
Кадијевић, секретар Одељења Матице српске за 
ликовне уметности, учествовао је на међуна-
родном симпозијуму о савременој сакралној ар-
хитектури у Оренсеу, Шпанија, на којем је из-
ложио и резултате свога рада на пројекту Матице 
српске Српска архитектура у 20. веку.
2. децембра 2009. године: одржан је четврти са-
станак Организационог одбора за одржавање из-
ложбе под називом Србија – култура између 
Истока и Запада (Serbien – Kultur zwischen Ost 
und West) у просторијама Матице српске у Новом 
Саду. Састанку којем је председавао проф. др 
Душан Николић, председник Организационог 
одбора, присуствовали су управница Галерије 
Матице српске др Бранка Кулић, представник 
Библиотеке Матице српске мр Душица Грбић, 
представник Министарства за дијаспору Репу-
блике Србије Ђорђо Прстојевић, представник 
Музеја СПЦ Владимир Радовановић и управник 

Галерије фресака Народног музеја Србије мр 
Бојан Поповић.
2. децембра 2009. године: одржана је седница 
Уређивачког одбора Српске енциклопедије.
2. децембра 2009. године: одржан је састанак 
Његошевог одбора. 
2. децембра 2009. године: управник Библиотеке 
Матице српске и дописни члан САНУ Миро Вук-
сановић говорио је беседу о песми Santa Maria 
della Salute Лазе Костића у пожаревачкој На-
родној библиотеци „Илија М. Петровић”. Песму 
је казивао глумац Небојша Дугалић.
3. децембра 2009. године: потпредседник Ма-
тице српске проф. др Слободан Ћурчић је при-
суствовао Свечаној академији поводом доделе 
признања награђеним универзитетским профе-
сорима за животно дело за 2009. годину у великој 
сали Скупштне АП Војводине, у организацији 
Удружења универзитетских наставника и науч-
ника Војводине у Новом Саду.
4. децембра 2009. године: потпредседник Ма-
тице српске академик Димитрије Стефановић је 
на позив амбасадора Републике Финске госпође 
Ана-Маије Корпи (Anna-Maija Korpi) присус-
твовао прослави Дана независности Републике 
Финске у Амбасади Финске у Београду.
4. децембра 2009. године: Библиотеку Матице 
српске посетио је Зоран Јовичић, председник и 
обновитељ најстарије српске хуманитарно-прос-
ветне организације, задужбине Српског прив-
редног друштва „Привредник” и оснивач Музеја 
српске дијаспоре и културе. 
4. децембра 2009. године: поводом изложбе 
Бранко Радичевић – култ песника у српској ви-
зуелној култури крајем 19. века приређено је 
предавање о Бранку Радичевићу и српској књи-
жевности средине 19. века. О улози и месту 
песника Бранка Радичевића у изградњи нацио-
налне културе 19. века, о ретким и мање поз-
натим детаљима из песниковог живота говорио 
је Ненад Грујичић, песник и директор културне 
институције „Бранково Коло” из Сремских Кар-
ловаца.
4. децембра 2009. године: Галерија Матице ср-
пске је реализовала транспорт икона и слика из 
Музеја Српске православне цркве Епархије бу-
димске у Сентандреји. Дела одабрана за конзер-
вацију, рестаурацију и излагање у оквиру про-
јекта Културно наслеђе Срба у Сентандреји су 
прегледана, превентивно заштићена и прописно 
спакована. У Галерији Матице српске дела су де-
понована у посебно припремљен и обезбеђен 
простор.
7. децембра 2009. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
9. децембра 2009. године: одржана је осма сед-
ница Уређивачког одбора Антологијске едиције 
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Десет векова српске књижевности Издавачког 
центра Матице српске.
9. децембра 2009. године: у Учионици Библио-
теке Матице српске одржан је стручни семинар 
за библиотекаре високошколских библиотека у 
Војводини.
10. децембра 2009. године: одржана је седница 
Редакције Зборника Матице српске за славис
тику.
10. децембра 2009. године: генерални секретар 
Матице српске проф. др Душан Николић је при-
суствовао традиционалном такмичењу у бесед-
ништву на Правном факултету у Новом Саду, 
које је било посвећено Сави Поповићу Текелији, 
првом српском доктору правних наука и пред-
седнику Матице српске. 
11. децембра 2009. године: одржана је седница 
Одељења за друштвене науке. 

11. децембра 2009. године: поводом изложбе 
Бранко Радичевић – култ песника у српској ви-
зуелној култури крајем 19. века приређено је 
вече посвећено Стевану Тодоровићу и Корнелију 
Станковићу. О двојици уметника, њиховом при-
јатељству и стваралаштву говорила је Милена 
Врбашки, виши кустос Галерије Матице српске 
која је том приликом одржала предавање 
Портрет пријатеља и/или портрет уметника 
– Корнелије Станковић у ликовном ствара-
лаштву Сте вана Тодоровића. У музичком делу 
вечери Српске песме за глас и клавир Корнелијa 
Станковића изводио је Срђан Асановић уз кла-
вирску пратњу Бојане Поповић.
12. децембра 2009. године: објављена су два 
нова издања Библиотеке Матице српске – Биб-
лиографија књига у Војводини, свеска за 2007. и 
Номоканони епитимијни, 14. књига у серији Ћи-
рилске рукописне књиге Библиотеке Матице 
српске.
13. децембра 2009. године: потпредседник Ма-
тице српске академик Димитрије Стефановић је 
присуствовао прослави крсне славе Светог апос-
тола Андреја Првозваног, Његовог краљевског 
височанства престолонаследника Александра II 

и принцезе Катарине Карађорђевић у Белом 
двору.
14. децембра 2009. године: одржана је седница 
Управног одбора Матице српске. 

14. децембра 2009. године: Душици Грбић, ру-
ководиоцу одељења Старе и ретке књиге и легата 
Библиотеке Матице српске, у Земуну, на Дан 
библиотекара Србије, уручена је награда Најбољи 
библиотекар у националној библиотеци на све-
чаности коју је организовало Библиотекарско 
друштво Србије. 
14. и 15. децембра 2009. године: конференцији 
Why museums and to whom – Museum as forum 
and actor. What is the role of museums in con-
temporary society and what future roles can they 
play?, која је организована у Музеју историје Ју-
гославије у Београду присуствовале су мр Тијана 
Палковљевић, Снежана Мишић и Александра 
Стефанов, кустоси Галерије. Конференција је ре-
зултат сарадње Музеја националних антиквитета 
у Стокхолму, невладине организације C 13 
Центар за развој дечјих права у култури, Музеја 
историје Југославије у Београду и Амбасаде 
Шведске у Београду.
15. децембра 2009. године: у Свечаној сали Ма-
тице српске одржана је свечаност поводом завр-
шетка реконструкције дела зграде Матице српске. 
Програм је отпочео поздравним речима председ-
ника Матице српске академика Чедомира По-
пова, генералног секретара Матице српске проф. 
др Душана Николића, покрајинског секретара за 
науку проф. др Драгослава Петровића и потпред-
седника Матице српске проф. др Славка Гордића. 
Уметнички део програма био је посвећен исто-
рији Матице српске приказаном серијом одаб-
раних текстова почевши од Оснивачког писма 
Матице српске из 1826. године, излагањем Све-
тозара Милетића поводом пресељења Матице 
српске из Пеште у Нови Сад 1864. године, изла-
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гањем Младена Лесковца на Скупштини Матице 
српске одржаној 1969. године, текстом Бошка 
Петровића о Матици српској из 1991. године, 
делом текста из тестамента Марије Трандафил и 
омажом Марији Трандафил који је говорила Гор-

дана Стојаковић. Драмски програм извели су 
Миодраг Петровић и Предраг Момчиловић, пр-
ваци Драме Српског народног позоришта и мр 
Исидора Поповић, стручни сарадник Матице 
српске. Музички део програма извеле су мр Ми-
лица Стојадиновић, сопран, првакиња Опере 
Српског народног позоришта и Маја Грујић, кла-
вирски сарадник.

16. децембра 2009. године: Матица српска и 
Институт за географију, туризам и хотелијерство 

Природно-математичког факултета у Новом 
Саду одржали су научни скуп под називом „Сто-
годишњица рођења академика Бранислава Буку-
рова”. Академик Бранислав Букуров био је један 
од најеминентнијих наших географа због чега је 
симпозијум био посвећен његовом професио-
налном раду и савременим проблемима географ-
ских дисциплина. 
16. децембра 2009. године: председник Из-
вршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић 
примио је управника Библиотеке Матице српске 
Мира Вуксановића, честитао му на избору за до-
писног члана САНУ и са њим разговарао о ма-
тичним функцијама Библиотеке Матице српске, 
као и о финансирању Издавачког центра Матице 
српске. 

17. децембра 2009. године: на свечаности по-
водом отварања нове зграде и 160 година рада 
Народне библиотеке „Симеон Пишчевић” у Шиду 
управник Библиотеке Матице српске Миро Вук-
сановић поклонио је директорки Библиотеке 
Славици Варничић, са посветом на једнотомном 
Речнику Матице српске, 160 књига из збирки 
поклона Библиотеке Матице српске.
17. децембра 2009. године: Галерија Матице 
српске је након извршених конзерваторско-рес-
таураторских радова вратила икону Чудотворне 
Богородице у Саборну цркву у Сремским Кар-
ловцима. 



5

18. децембра 2009. године: у простору изложбе 
Бранко Радичевић – култ песника у српској ви-
зуелној култури крајем 19. века приређено је 
предавање о песникињи Милици Стојадиновић 
Српкињи о чијем животу и стваралаштву је гово-
рила Милица Мићић Димовска, књижевница и 
ауторка романа Последњи заноси Милице Стоја-
диновић Српкиње. 
18. децембра 2009. године: у оквиру циклуса 
Нови звучни простори одржан је концерт ка-
мерне музике композиторке Љубице Марић у 
организацији Културног центра Новог Сада. Кон-
церт је приређен у оквиру обележавања јубилеја 
100-годишњице рођења ове значајне уметнице. 
21. децембра 2009. године: мр Драгојла Жива нов 
и Александра Стефанов присуствовале су ре-
довној годишњој Скупштини Музејског друштва 
Србије, која је одржана у Етнографском музеју у 
Београду. Том приликом су учествовале у избору 
Комисије за награде и признања Музејског 
друштва Србије за 2009. годину.

22. децембра 2009. године: у оквиру рада 
Одељења Матице српске за ликовне уметности 
одржана је промоција књиге проф. др Станис-
лава Живковића Неуништиви свет духовне 
лепоте. О књизи су говорили проф. др Алек-
сандар Кадијевић, проф. др Бранко Вујовић, мр 
Тијана Палковљевић и аутор.
22. децембра 2009. године: књижевнику Матији 
Бећковићу уручена је награда Златни хит либрис 
Радио телевизије Србије за књигу Кад будем 
млађи, коју је објавио Издавачки центар Матице 
српске. 
22. децембра 2009. године: у књижари Плато у 
Суботици одржана је радионица едукативног 
програма за децу Био једном један сликар... који 
је посвећен обележавању јубилеја 150-годишњице 
од рођења сликара Павла (Паје) Јовановића. Ра-
дионицу су водиле мр Тијана Палковљевић, Сне-
жана Мишић и Александра Стефанов, координа-
тори програма.

23. децембра 2009. године: генерални секретар 
Матице српске проф. др Душан Николић и др 
Бранка Кулић, члан Одбора за организовање из-
ложбе Србија – култура између Истока и Запада 
(Serbien – Kultur zwischen Ost und West) посетили 
су Дом музеј (Dommuseum) у Бечу, где их је при-
мила госпођица Клаудија Грас (Claudia Gras). 

Том приликом вођени су разговори о сарадњи 
две институције и о припремама за организо-
вање изложбе. Састанку је присуствовао гос-
подин Горан Брадић, саветник амбасадора Репу-
блике Србије у Аустрији. 
23. децембра 2009. године: генерални секретар 
Матице српске проф. др Душан Николић се у 
Бечу састао са амбасадором Републике Србије у 
Аустрији господином Милованом Божиновићем. 
Том приликом вођени су разговори о сарадњи 
Матице српске и амбасаде на пољу промоције 
српске културе, о питањима која су од значаја за 
српску дијаспору и посебно о организовању из-
ложбе Србија – култура између Истока и 
Запада. У разговору су учествовали др Бранка 
Кулић, члан Одбора за организовање изложбе и 
господин Горан Брадић, саветник амбасадора. 
23. децембра 2009. године: додели годишње на-
граде „Др Зоран Ђинђић” за младог научника и 
истраживача за 2009. годину у име Матице српске 
присуствовала је Добрила Мартинов, стручни 
сарадник Матице српске за протокол и односе са 
јавношћу. 
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23. децембра 2009. године: одржана је марке-
тиншка трибина агенције Publicite: Драган Сакан 
– Четири нове идеје. Учесници трибине били су: 
Драган Сакан, Ксенија Маринковић и Драган Ко-
сановић.

23. децембра 2009. године: одржане су седнице 
Одбора Рукописног одељења и Одељења за при-
родне науке. 

23. децембра 2009. године: изашла је децем-
барска свеска Летописа Матице српске у којој 
прозне и поетске прилоге објављују Љубица 
Арсић, Селимир Радуловић, Иван Златковић, 
Живко Николић, Душан Белча, Павел Гатајанцу, 
Кнут Одегард (Knut Ødegård, превод Драган Дра-
гојловић) и Мирољуб Тодоровић, о којем је и 
есејистички запис Саве Стаменковића, а две ње-
гове нове књиге представљају Александар Б. Ла-
ковић и Илија Бакић. „Огледи” су посвећени 
Лази Костићу, а текстове у овој рубрици потпи-
сују Милосав Тешић, Албина Миланов, Игор 
Лекић и Зорица Хаџић. Летопис доноси и речи 
које су на промоцијама Српског биографског реч-
ника у Београду, Новом Саду и Кикинди гово-
рили Предраг Пипер, Душан Николић, Мило 
Ломпар, Мира Радојевић, Чедомир Попов и 
Александра Новаков, у истој рубрици „Сведо-
чанства” аутори су и Гојко Тешић, Љиљана Н. 
Вицо, Ненад Грујичић, Сава Бабић, Миро Вукса-
новић и Давид Кецман Дако. О новим књигама 
Светислава Басаре, Мирослава Јосића Вишњића, 
Моме Димића, Бошка Ивкова, Бориса Лазића, 
Милутина Ж. Павлова, Радомира Миљојковића, 
Адама Загајевског и Владимира Стојнића пишу 
Драгана Белеслијин, Соња Капетанов, Емилија 
Џамбарски, Часлав Ђорђевић, Радивој Станивук, 
Сава Бабић, Невена Варница, Игор Јавор и 
Биљана Андоновски, а зборник радова о припо-
ведачком делу Вељка Петровића представља Љу-
бица Поповић Бјелица.

24. децембра 2009. године: одржан је нового-
дишњи гала концерт Матице српске Песме и 
арије које су освојиле свет. Сузана Шуваковић-
Савић, сопран, Славко Николић, тенор, Миодраг 
Чолаковић, клавир и Петар Голубовић, мандо-
лина, бузуки, балалајка, гитара и хармоника из-
вели су музички програм садржан композицијама 
чији су аутори Ернесто Таљафери (Ernesto 
Tagliaferri), Ћезаре Андреа Биксио (Cesare Andrea 
Bixio), Ернесто де Куртис (Ernesto de Curtis), Еду-
ардо ди Капуа (Eduardo di Capua), Аугустин Лара 
(Augustin Lara), Салваторе Кардило (Salvatore 
Cardillo), Микис Теодоракис (Mikis Theodorakis) 
и руским народним песмама Калинка и Каћуша. 
24. децембра 2009. године: у Задужбини Иве 
Андрића библиографи Библиотеке Матице 
српске који раде на изради Библиографије Иве 
Андрића (Меланија Блашковић, Даниела Кер-
меци, Љиљана Клевернић, Слађана Субашић и 
Весна Укропина) и управник Миро Вуксановић 
присуствовали су представљању књиге Сабране 
приповетке Иве Андрића коју је приредила Жа-
нета Ђукић-Перишић. 
24. децембра 2009. године: одржана је седница 
Уредништва едиције Библиографије и седница 
Лексикографског одељења.
25. децембра 2009. године: у простору изложбе 
Бранко Радичевић – култ песника у српској ви-
зуелној култури крајем 19. века о концепту из-
ложбе и изложеним делима говорила је Снежана 
Мишић, кустос и аутор изложбе.
28. децембра 2009. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
28. децембра 2009. године: одржана је девета 
седница Уређивачког одбора Антологијске еди-
ције Десет векова српске књижевности Изда-
вачког центра Матице српске. За прво коло Еди-
ције припремљено је за штампу десет књига.
28. децембра 2009. године: одржана је Нового-
дишња представа и подела новогодишњих паке-
тића за децу запослених у Матици српској и Биб-
лиотеци Матице српске.
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28. децембра 2009. године: у Матици српској 
представљене су књиге објављене у Едицији Прва 
књига Издавачког центра Матице српске за 2009. 
годину: Последња велика авантура Павла Зе-
лића, Тонус Ивана Антића и Еверзија Исидоре 
Веселиновић. О књигама су говорили главни и 
одговорни уредник Едиције Владислава Гордић 
Петковић, књижевни критичар Младен Весковић 
и аутори.
29. децембра 2009. године: одржана је промо-
ција IV тома Српског биографског речника у 
Зрењанину у Скупштини града. Књигу су пред-
ставили председник Матице српске академик 
Чедомир Попов, потпредседник Матице српске 
проф. др Славко Гордић, проф. др Мира Ра-
дојевић, проф. др Драган Станић и др Славенко 
Терзић. 
29. децембра 2009. године: одржана је Нового-
дишња представа и подељени су новогодишњи 
пакетићи деци запослених у Галерији Матице 
српске.
30. децембра 2009. године: одржан је свечани 
коктел поводом Нове 2010. године, на којем су у 
присуству чланова Председништва, секретара 
одељења и Стручне службе Матице српске, пред-
седник академик Чедомир Попов а потом и гене-
рални секретар проф. др Душан Николић поз-
дравним говором честитали др Бранки Кулић 
управници Галерије Матице српске одлазак у 
пензију.
5. јануара 2010. године: у Матици српској је 
одржан радни састанак у вези са предстојећом 
реституцијом одузете имовине којем су при-
суствовали ректор Универзитета у Новом Саду 
проф. др Мирослав Весковић, проректор Уни-
верзитета проф. др Радован Пејановић, декан 
Пољопривредног факултета у Новом Саду проф. 
др Милан Крајиновић, директор „ПИК Бечеј” 
господин Драган Сатарић и генерални секретар 
Матице српске проф. др Душан Николић. Учес-
ници састанка су предложили да се на Задужбин-
ском имању „Фантаст”, које је бечејски велепосе-
дник Богдан Дунђерски завештао Матици срп-
ској, формира Едукативни центар за органску 
пољопривредну производњу, који ће носити име 
добротвора. 

11. јануара 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
11. јануара 2010. године: одржана је седница 
Извршног одбора Матице српске. 
12. јануара 2010. године: у Народном музеју у 
Београду је одржан састанак ужег састава Орга-
низационог одбора за одржавање изложбе у Бечу 
Србија између Истока и Запада. Састанку су 
присуствовали академик Динко Давидов, др 
Бранка Кулић, Татјана Цвјетићанин и председник 
Организационог одбора проф. др Душан Ни-
колић.
12. јануара 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић присуствовао 
је свечаности поводом Дана Библиотеке града 
Београда.
12. јануара 2010. године: мр Тијана Палко-
вљевић, управница Галерије Матице српске при-
суствовала је семинару и сусрету са Петером Не-
вером (Peter Noever), директором Музеја при-
мењених уметности МАК у Бечу, који је одржан у 
Музеју историје Југославије у Београду. Семинар 
су организовали Министарство културе Репу-
блике Србије и Музеј историје Југославије. 
14. јануара 2010. године: одржана је седница 
жирија Његошеве награде.
15. јануара 2010. године: поводом изложбе 
Бранко Радичевић – култ песника у српској ви-
зуелној култури крајем 19. века приређено је 
стручно тумачење изложбе. О различитим фор-
мама визуелизације и популаризације песни-
ковог култа говорила је Снежана Мишић, кустос 
изложбе.
16. јануара 2010. године: на позив Меркатор 
центра Нови Сад, а у поводу завршетка наградне 
игре „1001 жеља”, Галерија Матице српске је пред-
ставила едукативне програме за децу у оквиру 
презентације „Чаролија уметности”. Одржана је 
креативна радионица актуелног едукативног 
програма за децу „Био једном један сликар...”, који 
је посвећен обележавању јубилеја 150 година од 
рођења сликара Павла (Паје) Јовановића. Ради-
оницу су водили мр Тијана Палковљевић, управ-
ница Галерије и кустоси и конзерватори Галерије 
Снежана Мишић, Александра Стефанов, Дарко 
Ђорђевић и Дарко Деспотовић. 
18. јануара 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
19. јануара 2010. године: одржана је седница 
жирија Змајеве награде. 
19. јануара 2010. године: одржан је састанак 
Уредништва Летописа Матице српске.
19. јануара 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић присуствовао 
је састанку директора националних институција 
културе код министра културе Републике Србије 
Небојше Брадића.



8

19. јануара 2010. године: мр Тијана Палко-
вљевић, управница Галерије Матице српске при-
суствовала је у Министарству културе Републике 
Србије годишњем састанку са директорима уста-
нова културе. На састанку који су водили Не-
бојша Брадић, министар културе, Душица Жив-
ковић, помоћник министра за културну баштину 
и Надица Момиров, државни секретар, сумирани 
су резултати рада националних институција кул-
туре у 2009. години и предочени планови и оче-
кивања за 2010. годину. 
20. јануара 2010. године: у Галерији Матице ср-
пске одржана је Годишња конференција за медије 
на којој су представљени најважнији пројекти и 
резултати Галерије остварени у 2009. и најављени 
планирани програми за 2010. годину. Након 
уводне речи мр Тијане Палковљевић, управнице 
Галерије, представљени су најважнији пројекти и 
програми реализовани у 2009. години. О излож-
беној и издавачкој делатности и аквизицијама 
говорила је Мирјана Брмбота, начелник музео-
лошког одељења, док је осталу програмску ак-
тивност Галерије (едукативни програми за децу, 
веб сајт, манифестације и др.) представила Сне-
жана Мишић, кустос за едукацију. У другом делу 
Конференције најављени су планови и програми 
за 2010. годину. О програмској делатности и ак-
тивностима Галерије у 2010. години говорила је 
мр Тијана Палковљевић а Даниела Королија Цр-
квењаков, помоћник управника Галерије, пред-
ставила је планове и програме из области конзер-
вације и рестаурације.
20. јануара 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. др Душан Николић је у 
Ивањици разговарао са председником Скуп-
штине општине господином Радомиром Рис-
тићем, групом младих активиста Покрета КУДС 
и господином Зораном Вучићевићем, о оснивању 
Удружења чланова и пријатеља Матице српске и 
о оживљавању културних активности у Ива-
њичком крају.
21. јануара 2010. године: израђен је нови двоје-
зични банер о Сави Текелији, Задужбини Теке-
лијанум и палати Текелијанум, на српском и енг-
леском језику. 

22. јануара 2010. године: у Галерији Матице ср-
пске одржана је промоција књиге Култ Бранка 
Радичевића у српској визуелној култури крајем 
19. века, ауторке Снежане Мишић. Заснована на 
савременим методолошким схватањима о месту 
и улози песника у уобличавању националног 
идентитета књига представља значајан допринос 
проучавању српске уметности и визуелне кул-
туре новог века. О књизи су говорили: проф. др 
Мирослав Тимотијевић и доц. др Ненад Ма-
куљевић са Одсека за историју уметности Фило-
зофског факултета у Београду, мр Тијана Пал-
ковљевић, управница Галерије и Снежана Мишић, 
ауторка.
23. јануара 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. др Душан Николић је при-
суствовао свечаном концерту питомаца Хумани-
тарног фонда „Привредник” у новосадској Сина-
гоги.
25. јануара 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
25. јануара 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов је, заједно са 
представником Огранка САНУ у Новом Саду 
госпођом Радмилом Малешев, био на састанку у 
Скупштини Града Новог Сада на састанку са гос-
подином Александром Јовановићем председ-
ником Скупштине Града Новог Сада, на којем су 
вођени разговори о постављању споменика Вуку 
Караџићу у Новом Саду. Споменик је поклон ма-
кедонског вајара академика Томета Серафимов-
ског. 

26. јануара 2010. године: одржана је традицио-
нална Светосавска беседа с темом Свети Сава и 
данашње време – Позитивне и негативне осо-
бине српског православног конзервативизма 
чији је беседник био академик Владета Јеротић. 
Након беседе уручена је награда питомцима Ху-
манитарног фонда „Привредник” Нели Цвет-
ковић, ученици IV године Карловачке гимназије 
и Бојану Босанцу, студенту I године Факултета 
техничких наука, из донације Јованке и Младена 
Вучинића. Музички део свечаног програма извео 
је октет „Академац” из Новог Сада отпевавши 
Свето савску химну и композиције Исидора 
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Бајића Јако да Царја и Евгенија Стојановића Те-
келијанска химна.
26. јануара 2010. године: чланови Председ-
ништва Матице српске присуствовали су све-
чаној академији Завештање – Два века Основног 
писма  Гимназије „Јован Јовановић Змај” одр-
жаној у Српском народном позоришту у Новом 
Саду.
26. јануара 2010. године: дописни члан САНУ 
Миро Вуксановић, управник Библиотеке Матице 
српске, говорио је светосавску беседу у Народном 
позоришту у Приједору.
26. јануара 2010. године: мр Тијана Пал-
ковљевић, управница Галерије Матице српске и 
Даниела Королија Црквењаков, помоћник управ-
ника, присуствовале су отварању изложбе по-
водом прославе Светог Саве у Гимназији „Јован 
Јовановић Змај” у Новом Саду. За потребе ове из-
ложбе Галерија је Гимназији „Јован Јовановић 
Змај” уступила две слике. 

27. јануара 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов је примио јеро-
монаха манастира Хиландара, оца Серафима 
који је уредник едиције Хиландарски путокази.
27. јануара 2010. године: потпредседници Ма-
тице српске проф. др Славко Гордић, проф. др 
Слободан Ћурчић и генерални секретар Матице 
српске проф. др Душан Николић су, на позив 
Министарства просвете Републике Србије, при-

суствовали Светосавској академији одржаној у 
Сава центру у Београду.
27. јануара 2010. године: на свечаности поводом 
славе Светог Саве коју је приредила Пред школска 
установа „Радосно детињство” Нови Сад до-
дељена је Златна повеља Галерији Матице српске 
за успешну сарадњу на реализацији едукативних 
програма за децу. Свечаности су присуствовале 
мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Ма-
тице српске и Снежана Мишић, кустос за едука-
цију.
28. јануара 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов је учествовао у 
раду седнице Националног савета за научни и 
технолошки развој. 
28. јануара 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. др Душан Николић је био 
на састанку са господином Николом Стојшићем 
у Привредној комори Војводине.
28. јануара 2010. године: одржан је састанак Ре-
дакције Зборника Матице српске за ликовне 
уметности на којој је закључена св. 38/2010. го-
дине. 
28. јануара 2010. године: Библиотеку Матице 
српске је посетио отац Серафим из манастира 
Хиландар.
29. јануара 2010. године: у поводу затварања из-
ложбе Бранко Радичевић – култ песника у 
српској визуелној култури крајем 19. века одр-
жано је последње у низу стручних тумачења из-
ложбе. О концепту изложбе, о улози и месту пес-
ника Бранка Радичевића у изградњи националне 
културе 19. века, о процесу уобличавања његовог 
култа као националног песника и различитим 
формама визуелизације и популаризације песни-
ковог култа говорила је Снежана Мишић, кустос 
изложбе.

ДОБРОЧИНСТВА:
12. јануара 2010. године: др Радмила Милен-
тијевић, професор Градског Колеџа (City Univer-
sity) у Њујорку је приликом посете Матици срп-
ској председнику академику Чедомиру Попову и 
главном уреднику Српске енциклопедије проф. 
др Драгану Станићу уручила своју личну дона-
цију као и донацију Мила Јелисијевича (Jeli-
siyevich), Тијане и Жике Нинков за Српску 
енциклопедију.
13. јануара 2010. године: Ставан Бугарски из 
Темишвара, члан Управног одбора Матице ср-
пске, превео је са старог румунског језика  део 
текста за књигу Докторска дисертација Јована 
Хаџића и извршио лектуру текста на румунском 
језику за промотивни летак о Сави Текелији, без 
накнаде, као доброчинство Матици српској.
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Најстарија књижевна,  културна и научна институција српског народа
_____________

СРБИЈА – КУЛТУРНА СПОНА ИСТОКА И ЗАПАДА 
Изложба поводом 150. годишњице Српске православне црквене општине у Бечу  

Музеј Катедрале Светог Стефана, Беч, од 29. јуна до 30. октобра 2010. године 

Током 2010. и 2011. године, у Аустрији ће серијом пригодних манифестација и активности 
бити обележена 150. годишњица Српске православне црквене општине Свети Сава у Бечу, која 
је најстарија у Епархији средњоевропској. Општина је основана 1860, а прво богослужбено место 
освећено је 1893. године. У њеном саставу налази се шест парохија. Службе се служе у три цркве: 
храму Светог Саве, храму Успења Пресвете Богородице и храму Васкрсења Христовог. Српска 
православна црквена општина има статус институције јавног права. 

По подацима аустријске статистичке агенције Statistik Austria, у Бечу је 2001. године жи-
вело 143.077 грађана Србије и Црне Горе. Половина њих, или прецизније 74.198 лица,  себе сматра 
верником Српске православне цркве. Српски говори чак 97.824 грађана, што га чини другим го-
ворним језиком у Бечу. 

Јубилеј Српске православне црквене општине има велики значај како за вернике тако и за  
целокупну српску популацију у Бечу. Он, уједно, представља аутентично сведочанство о вишеве-
ковном суживоту Аустријанаца и Срба, о сарадњи два народа и зближавању двеју култура. 

Поводом јубилеја Српске православне црквене општине Свети Сава, од 29. јуна до 30. ок-
тобра 2010. године у Музеју Катедрале Светог Стефана (Dom muzeum), у самом средишту Беча, 
одржаће се изложба Србија – културна спона Истока и Запада, у оквиру које ће бити предста-
вљена српска култура од оснивања прве средњовековне српске државе до наших дана. Реч је о 
пројекту од прворазредног значаја за промовисање српске традиције, народа и државе. Очекује 
се да ће изложбени простор посетити хиљаде тамошњих Срба и Аустријанаца, као и многи ту-
ристи који ће боравити у Бечу током лета и ране јесени. 

Организовање изложбе је, уз благослов Српске православне цркве, поверена Матици срп-
ској, као најстаријој књижевној, културној и научној институцији српског народа. У припрему 
изложбе укључени су: Галерија Српске академије наука и уметности; Музеј Српске православне 
цркве; Народни музеј; Галерија фресака; Галерија Матице српске; Библиотека Матице српске; 
Српска православна црквена општина у Бечу; Министарство културе Републике Србије; Минис-
тарство вера Републике Србије; Министарство спољних послова Републике Србије; Минис-
тарство за дијаспору Републике Србије; Министарство за Косово и Метохију Републике Србије, 
као и више истакнутих научника и универзитетских професора из разних области. 

У делу Музеја Катедрале Светог Стефана који је намењен представљању културног наслеђа 
других народа, биће изложено око сто експоната који илуструју развој српске културе у разли-
читим епохама. 

Изложба ће бити свечано отворена 29. јуна 2010. године у 19 сати, у присуству високих зва-
ничника обе државе, црквених великодостојника, дипломатског кора и великог броја угледних  
званица из јавног живота Србије и Аустрије.  



11

ГЛАСНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ — гласило Матице српске
21000 Нови Сад, Ул. Матице српске 1, тел. 021/420-199
e-mail: ms@maticasrpska.org.rs
Приредили: Александра Јовановић, Вукица Туцаков,  

Љиљана Дражић и Павле Пејак
Прилоге из Библиотеке Матице српске припремиле: 
Силвија Чамбер и Ивана Гргурић
Прилоге из Галерије Матице српске припремила: 
Снежана Мишић
Фотографије: Бранислав Лучић
За издавача: Проф. др Душан Николић  

генерални секретар Матице српске
Тираж: 1.000 примерака
Штампа: КриМел, Будисава
ISSN 1452-6182

CIP — Каталогизација у 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.
ISSN 1452-6182
COBISS.SR-ID 56040711

Зборник Матице српске  
за славистику бр. 75
Формат Б5, 307 стр.

ISSN 0352-5007

Зборник Матице српске  
за историју бр. 79-80
Формат Б5, 223 стр.

ISSN 0352-5716

Зборник Матице српске  
за природне науке бр. 117

Формат Б5, 123 стр.
ISSN 0352-4906

Зборник Матице српске  
за друштвене науке бр. 128

Формат Б5, 152 стр.
ISSN 0352-5732

Народна проза у Виwли
Формат Б5, 182 стр.

ISBN 978-86-7946-043-1

ЛЕТОПИС Децембар
Формат Б5, 242 стр.

ISSN 0025-5939

Народне песме у Српско-
далматинском магазину

Формат Б5, 315 стр.
ISBN 978-86-7946-061-5

Студије из привредне и 
друштвене историје  

Војводине и Славоније
Формат Б5, 352 стр.

ISBN 978-86-7946-026-4

НОВА ИЗДАЊА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Инфомације о публикацијама:  
телефон: 021 523 567; slazic@maticasrpska.org.rs



12

Нови банер о Сави Поповићу Текелији, на српском и енглеском језику


