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1. октобpa 2010. године: као преставник Мати
це српске обрила Мартинов, стручни сараник 
за протокол и оносе са јавношћу, присуствовала 
је концерту Раославе Воргић, питомца Хумани
тарног фона „Привреник”, у Свечаној сали 
Граске куће у Новом Сау. 
1. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић је у Бе
чу преао управи Музеја Катерале Светог Сте
фана ео тиража Каталога изложбе Србија – кул-
турна спона Истока и Запада на немачком је
зику, који је објављен крајем протеклог месеца. 
Током боравка у Бечу професор Николић је раз
говарао и са преставницима Српске православ
не црквене општине Свети Сава. 
1. до 3. октобра 2010. године: руштво за ан
тичке стуије Србије оржало је Пети међуна
рони научни скуп са темом Антика и савреме-
ни свет: религија и култура. Троневни научни 
скуп овијао се на Правном факултету у Београ
у и у Сремској Митровици. Поре четресетак 
учесника из Србије, Републике Српске, Грчке, 
Италије и Канае, учешће у рау Скупа имала је 
проф. р Ксенија Марицки Гађански, главни 
уреник Зборника Матице српске за класичне 
студије. 
1. октобра 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић и библиотека
ри Силвија Чамбер и Ивана Гргурић присуство
вали су Сабору библиотекара Срема у Иригу и 
отварању изложбе „аница” коју је приремила 
Библиотека Матице српске.
3. октобра 2010. године: потпресеник Мати
це српске акаемик имитрије Стефановић је 
присуствовао устоличењу Његове светости пат
ријарха српског Иринеја у Пећкој патријаршији.
4. октобра 2010. године: оржана је сеница 
Пресеништва Матице српске.
4. октобра 2010. године: пресеник Матице 
српске акаемик Чеомир Попов је у Галерији 
Матице српске имао састанак са управницом Га
лерије мр Тијаном Палковљевић у вези са орга
низовањем изложбе о Матици српској.
4. октобра 2010. године: у оквиру посете минис
тра просвете Жарка Обраовића Филозофском 
факултету у Новом Сау повоом почетка школ
ске гоине, потпресеник Матице српске проф. 
р Славко Горић је као саветник министра про
свете присуствовао овом огађају.
5. октобра 2010. године: у Матици српској је 
ор жан састанак у вези са организовањем из
ложбе о Матици српској. Састанку су присуство
вали пресеник Матице српске акаемик Чео
мир Попов, потпресеник Матице српске проф. 
р Слобоан Ћурчић, генерални секретар Мати
це српске проф. р ушан Николић, управник 
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић,  
управница Галерије Матице српске мр Тијана 
Палковљевић, секретар Галерије Матице српске

обрила Јерков, технички уреник Матице српс
ке Вукица Туцаков и преставници агенције 
Three Oranges.
6. октобра 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић имао је саоп
штење на научном скупу о Скенеру Куленовићу 
у Српској акаемији наука и уметности.

6. октобра 2010: оржан је концерт јеног о 
најеминентнијих бразилских гитариста Акација 
Оливеире (Acácio Oliveira). 

У присуству преставника Амбасае Бразила у 
Београу извеен је програм Ејтора ВилеЛобоса 
(Heitor Villa-Lobos). Гост вечери био је гитариста 
Урош ојчиновић.
6. октобра 2010. године: Галерија Матице срп
ске је у сарањи са ечјим часописом Маштали-
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ца обележила ечју неељу која је била посвеће
на ечјим правима. Након позравне речи мр 
Тијане Палковљевић, управнице Галерије Мати
це српске и Весне Пантић, уренице часописа 
Машталица, отворена је изложба ечјих раова 
Папирнати свет мојих права и обавеза и ор
жан је концерт ученика музичке школе „Јосиф 
Маринковић” из Зрењанина, из класе проф. мр 
Жељке Спонза и проф. Сање Мишковић. 
7. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић је ор
жао састанак у вези са оржавањем информаци
оног система, уређивањем сајта Матице српске и 
on line проајом публикација Матице српске. Са
станку су присуствовали Бранислав Ивошев, 
Алексанар Арсенин, обрила Мартинов, Вуки
ца Туцаков, Павле Пејак, Јелена Веселинов и 
Љиљана ражић.
7. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић је ор
жао састанак са Ђорђем Бранковићем, иректо
ром фирме Kunstrans у вези са транспортом екс
поната изложбе Србија – културна спона Исто-
ка и Запада из Беча у Републику Србију.
7. октобра 2010. године: у организацији Позо
ришног музеја Војвоине у Матици српској је 
оржан комеморативни скуп посвећен Луки Хај
уковићу.
7. октобра 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић учествовао је 
на сеници жирија за оелу награе „Ђорђе Јо
вановић” у Библиотеци Граа Београа.

8. октобра 2010. године: у Галерији Матице срп
ске повоом затварања изложбе Четири музеј-
ска предмета, аутора Ратомира Кулића, органи
зован је Округли сто у сарањи са часописом за 
савремену културу Војвоине Нова мисао. О пи
тањима која се тичу укупне музејске елатности, 
историје уметности, музеологије, музеографије, 
статуса експоната, статуса кустоса и релација 
које из тога произилазе, искутовали су стручња
ци из области музеологије и савремене уметнос
ти: мр Тијана Палковљевић, проф. р раган Бу
латовић, Јован еспотовић, Ратомир Кулић, ау

тор изложбе, и посрено Милета Проановић, 
чији текст је том приликом прочитан. 
8. октобра 2010. године: у Матици српској је 
оржана трећа сеница Његошевог обора Мати
це српске. Сеницом је пресеавао митрополит 
црногорскоприморски госпоин Амфилохије.

8. октобра 2010. године: у Матици српској је 
ор жана промоција првог Његошевог зборника 
Матице српске. Позравну реч упутио је пре
сеник Матице српске акаемик Чеомир Попов. 

О Његошевом зборнику говорили су архиепис
коп цетињски, митрополит црногорскопримор
ски госпоин Амфилохије, акаемик Светозар 
Кољевић, описни члан САНУ Јасмина Грковић 
Мејџор и потпресеник Матице српске проф. 
р Славко Горић. Његошеве стихове казивао је 
Гојко Шантић, првак Југословенског рамског 
позоришта.
11. октобра 2010. године: оржана је сеница 
Пресеништва Матице српске.
11. октобра 2010. године: из штампе су изашле 
14. и 15. књига Еиције Матица Изавачког 
центра Матице српске (Ранко Рисојевић, Господ-
ска улица; Момир Војвоић, Гладна гора).
12. октобра 2010. године: у Матици српској је 
оржана промоција књиге Милева Марић Ајн-
штајн: Живот са Албертом Ајнштајном, Ра
миле Милентијевић. У престављању књиге су 
учестовали пресеник Матице српске акаемик 
Чеомир Попов, акаемик рагољуб Живојиновић,



4

проф. р арко Капор, проф. р Влаислава Гор
ић Петковић и аутор. Музички програм извела 
је сопран Раослава Воргић уз клавирску пратњу 
Маје Грујић.
13. октобра 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић присуствовао 
је свечаности повоом обележавања 120 гоина 
Граске библиотеке у Суботици. 
13. октобра 2010. године: у Граској библиоте
ци у Суботици престављен је јенотомни Реч-
ник српскога језика Матице српске. На промо
цији су говорили описни члан Српске акаемије 
наука и уметности Миро Вуксановић, проф. р 
Мато Пижурица и р Раа Стијовић.
13. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић је ор
жао састанак у вези са уређивањем сајта Матице 
српске. Састанку су присуствовали обрила 
Мартинов, Марта Тишма, Вукица Туцаков, Алек
санра Јовановић, Павле Пејак, Јелена Веселинов 
и Љиљана ражић. 
14. октобра 2010. године: Матицу српску су по
сетили ученици VI и VIII разреа ОШ „Ђорђе 
Натошевић“ из Новог Саа. О историји Матице 
српске и значајним огађајима из њене историје 
говорили су секретар Оељења Матице српске за 
књижевност и језик проф. р Мато Пижурица и 
стручни сараник Јулкица Ђукић. 
14. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић је ор
жао састанак са управницом Галерије Матице 
српске мр Тијаном Палковљевић у вези са за
кључивањем споразума о регулисању међусоб
них оноса Матице српске и њених институција. 
Састанку су присуствовали Боривој Јуришин, уп
равник послова, и Јелена Веселинов, правница.
14. октобра 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић је у својству 
пресеника воио сеницу Управног обора 
Института за српски језик Српске акаемије на
ука и уметности.
14. октобра 2010. године: у Галерији Матице 
срп ске је оржана конференција за новинаре по
воом отварања гостујуће изложбе Крхке црте 

времена Граског музеја Сомбор. На конферен
цији је о међуинституционалној сарањи Гале
рије Матице српске и Граског музеја Сомбор 
говорила мр Тијана Палковљевић, управница 
Галерије Матице српске, ок је о изложби и ње
ном концепту говорио аутор Чеомир Јаничић, 
виши кустос историчар уметности Граског му
зеја Сомбор.
15. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић је ор
жао састанак са управником Библиотеке Матице 
српске Миром Вуксановићем у вези са закључи
вањем споразума о регулисању међусобних о
носа Матице српске и њених институција. Са
станку је присуствовала Јелена Веселинов, 
правница.

15. октобра 2010. године: на Коларчевој зауж
бини у Београу оржана је промоција књиге 
Милева Марић Ајнштајн: Живот са Албертом 
Ајнштајном, Рамиле Милентијевић. 

О књизи су говорили пресеник Матице српске 
акаемик Чеомир Попов, проф. р Наа Попо
вић Перишић, акаемик Василије Крестић, проф. 
р раган Поповић и аутор. У музичком елу 
програма је учествовао гитариста Урош ојчи
новић.
15. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић је ор
жао састанак са Ђорђем Ранељом, уреником 
културноуметничког програма и Јулијаном Ур
сулескуом, реитељем РТВ Војвоине. Састанку 
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су присуствовали и секретар Оељења Матице 
српске за књижевност и језик проф. р Мато Пи
журица, стручни сараник Јулкица Ђукић и се
кретарица Пресеништва Љиљана ражић.

15. октобра 2010. године: повоом 200 гоина 
о рођења чешког песника Карела Хинека Махе 
(Karel Hynek Mácha) оржано је преавање у Ма
тици српској. О песнику су говорили: проф. р 
Милош Зеленка, Пеагошки факултет у Чешким 
Буђејовицама на тему Karel Hynek Mácha, veřejný 
a soukromý, оц. р Алексанра Кора Петровић, 
Филолошки факултет у Београу на тему Махин 
субјективни романтизам. Проф. Зеленку су у 
име Пресеништва Матице српске позравили 
проф. р ушан Николић, генерални секретар 
Матице српске, и проф. р Мато Пижурица, се
кретар Оељења Матице српске за књижевност 
и језик. 

15. октобра 2010. године: у Галерији Матице 
српске је отворена гостујућа изложба Крхке цр-
те времена Граског музеја Сомбор. На отва
рању изложбе говорили су мр Тијана Палковље
вић, управница Галерије Матице српске, и Бра
нимир Машуловић, иректор Граског музеја 
Сомбор, ок је изложбу званично отворио Мило
ра Ђурић, покрајински секретар за културу у 
Влаи АП Војвоине. Изложба Крхке црте вре-
мена је настала као ауторски пројект Чеомира 
Јаничића, вишег кустоса историчара уметности 
Граског музеја Сомбор. Изложбу је, пре ново
саске публике имала прилике а вии и публи

ка у Београу. Кустос изложбе у Галерији Матице 
српске је Мирјана Брмбота, виши кустос.
17. октобра 2010. године: повоом 150. го
ишњице оснивања Српске православне цркве
не општине Свети Сава у Бечу, Мушка вокална 
група ,,Акаемац” из Новог Саа, коју чине млађи 
чланови Матице српске, наступила је у цркви 
Светог Саве у Бечу након литургије. Истога ана 
вокална група је оржала концерт по насловом 
„Певана грађанска лирика 19. и с почетка 20. ве
ка” у свечаној сали Парохијског ома Српске пра
вославне црквене општине Свети Сава у Бечу. 
18. октобра 2010. године: оржана је сеница Ре
акционог обора Српског биографског речника.
18. октобра 2010. године: оржана је сеница 
Пресеништва Матице српске.
18. октобра 2010. године: оржана је сеница 
Извршног обора Матице српске.

18. октобра 2010. године: на позив Општине Ба
чка Паланка, р Ђорђе Ђурић, члан Реакционог 
обора Српског биографског речника и Управног 
обора Матице српске и Алексанра Јовановић, 
стручни сараник Рукописног оељења, при
суствовали су манифестацији Дани руске култу-
ре у Бачкој Паланци, у оквиру које је тога ана 
оржана руштвена трибина по називом Разго-
вори на тему Руско-српске везе од XVIII до XX 
века у којој је учешће имао и р Ђорђе Ђурић.
18. октобра 2010. године: током боравка у Но
вом Сау, гост Факултета техничких наука, р 
Фолкар Шолц (Dr. Volkahr Scholz) са Лајбниц ин
ститута за пољоприврену технику (Leibniz-
Institut für Agrartechnik) из Потсама (Немачка) 
посетио је и Матицу српску и информисао се о 
њеној историји, научноистраживачкој и изава
чкој елатности.
18. октобра 2010. године: у ому Нароне 
скупштине у Београу пресеница Нароне 
скупштине проф. р Славица Ђукић ејановић 
отворила је изложбу о Стевану Ћирићу, мини
стру просвете и пресенику Нароне скупшти
не Краљевине Југославије. За изложбу су ко
ришћени експонати из Поклон библиотеке р 
Иринеја и Стевана Ћирића која се чува у Библи
отеци Матице српске. 



6

18. октобра 2010. године: Боривој Чалић преао 
је књигу Захарије Орфелина за руго коло Анто
логијске еиције Десет векова српске књижев-
ности Изавачког центра Матице српске.
18. октобра 2010. године: изашле су из штампе 
четири књиге еиције Прва књига Матице срп
ске (Чарна Поповић, Аутоканибализам; Јана 
Растегорац, Исечак 8; Марија Цветковић, Алога-
ритмије; Викторија Кромбхолц, Плес по жици). 
19. октобра 2010. године: оржана је сеница 
Уреништва Зборника Матице српске за фило-
логију и лингвистику.

19. октобра 2010. године: проф. р Мато Пижу
рица, реактор Правописа српскога језика, Јулка 
Ђукић, стручни сараник Оељења за књижев
ност и језик и Вукица Туцаков, технички уре
ник, посетили су штампарију „Буућност” и при
суствовали завршној фази штапања Правописа. 
омаћин ове посете био је Бојан Вишић, ирек
тор штампарије.
19. октобра 2010. године: у Пеагошком музеју у 
Београу на престављању Зборника раова Бук-
вари и букварска настава код Срба и Библи-
ографије српских буквара (1597–2008) из Библи
отеке Матице српске говорили су Миро Вукса
новић, управник, Лазар Чурчић, члан Управног 
обора и мр ушица Грбић, руковоилац 
Оељења за стару и ретку књигу и легате. Свеча
ности је присуствовао потпресеник Матице 
српске проф. р Славко Горић.

20. октобра 2010. године: у оквиру музичких 
вечери Матице српске оржан је концерт „Вече 
соло песме“ Горане Гавриловић, сопран, Влаи
мира инића, баритон и Татјане робни, клавир. 
Програм се састојао из избора композиција Хуга 
Волфа (Hugo Wolf ), Станојла Рајичића, ими
трија Големовића, Стевана Христића и ругих.
20. октобра 2010. године: оржана је сеница 
Уређивачког обора Српске енциклопедије.
20. октобра 2010. године: у Граској библиоте
ци у Новом Сау оржана је јавна расправа о че
тири закона из области културе (о библиотека
ма, старој и реткој књизи, обавезном примерку и 
изавачкој елатности). У име Библиотеке Мати
це српске на расправи су учествовали мр уши
ца Грбић, руковоилац Оељења за стару и ретку 
књигу и легате, Мила Мирић, секретар, и Ђорђе 
Виловски, члан Управног обора. 

21. октобра 2010. године: Матицу српску је по
сетио његова екселенција амбасаор Аустрије у 
Београу р Клеменс Која (Clemens Koja). У раз
говору са пресеником Матице српске акае
миком Чеомиром Поповим, потпресеницима 
акаемиком имитријем Стефановићем и проф. 
р Славком Горићем и генералним секретаром 
проф. р ушаном Николићем амбасаор р 
Клеменс Која се упознао са историјом Матице 
српске и активностима у различитим областима, 
посебно са капиталним изавачким поухвати
ма и организацијом изложбе Србија – културна 
спона Истока и Запада, која је повоом 150. го
ишњице оснивања Српске православне цркве
не општине Свети Сава оржана у Бечу. Госпо
ин амбасаор је нагласио а је изложба резултат 
успешне сарање Матице српске и Музеја Кате
рале Светог Стефана. 
21. октобра 2010. године: оржана је сеница 
Управног обора Библиотеке Матице српске. 
Се ници је пресеавала проф. р Марија Клеут.
21. октобра 2010. године: у Галерији Матице 
срп ске је оржана конференција за новинаре по
воом обележавања ана Галерије, који је ове го
ине посвећен манастиру Крушеолу. Мр Тијана 
Палковљевић, управница Галерије Матице срп
ске, презентовала је програм ана Галерије, о 
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конзерваторскорестаураторским активностима 
и резултатима у оквиру пројекта обнове ризнице 
манастира Крушеола говорила је аниела Коро
лија Црквењаков, начелница Оељења конзерва
ције и рестаурације, ок је пратећи програм 
преставила Снежана Мишић, кустос за оносе 
са јавношћу. Том приликом је приказан и кратки 
филм настао на бази окументарног материјала 
о рестаурацији репрезентативних барокних тро
нова у Галерији Матице српске (2005–2007) и 
њиховом враћању у цркву манастира Крушеола 
у јулу 2010. гоине. 

21. октобра 2010. године: Његова екселенција 
госпоин р Клеменс Која, амбасаор Аустрије у 
Београу, посетио је Галерију Матице српске у 
руштву акаемика имитрија Стефановића, 
потпресеника Матице српске. Уважене госте је 
примила мр Тијана Палковљевић, управница Га
лерије, и показала им сталну поставку и епое.
21. октобра 2010. године: стручни сараник 
Матице српске за протокол и оносе са јавношћу 
обрила Мартинов примила је Бориса Бекића, 
секретара Самоуправе Срба у Мађарској током 
његове посете Матици српској. 
21. октобра 2010. године: Матицу српску су по
сетили Ролан и Барабара Грох (Roland und 
Barbara Groch) из Немачке са Ђерђиком и Мила
ном амјановићем из Новог Саа. обрила Мар
тинов, стручни сараник за протокол и оносе са 
јавношћу упознала их је са историјом и савреме
ним активностима Матице српске. 
22. октобра 2010. године: потпресеник Мати
це српске проф. р Славко Горић је присуствовао 
свечаном уручењу Октобарских награа и Новем
барске повеље Новог Саа у Граској кући.
22. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић је ор
жао састанак са Љубомиром Борђошким, струч
њаком Завоа за изгрању Граа повоом пос
тављања расвете за осветљавање портрета у ок
виру пројекта Пантеон Матице српске. 
22. октобра 2010. године: оржан је састанак у 
вези са Изавачким центром Матице српске. 
Састанку су присуствовали пресеник Матице 
српске акаемик Чеомир Попов, генерални сек

ретар Матице српске проф. р ушан Николић, 
пресеник Назорног обора Матице српске 
Живко Киселички, иректор Изавачког центра 
Маја Лазукић, управник Библиотеке Матице срп
ске и главни уреник Изавачког центра Миро 
Вуксановић, управник послова Матице српске 
Боривој Јуришин и правница Јелена Веселинов.

22. октобра 2010. године: Матицу српску су по
сетили ученици и професори Ивона Пришић и 
Еита Селко из новосаске ОШ „Јожеф Атила”. 
Током посете обратили су им се пресеник Ма
тице српске акаемик Чеомир Попов, генерал
ни секретар проф. р ушан Николић и проф. р 
раган Станић. На крају, у знак захвалности и 
поштовања ученик Игор Петровић освирао је 
на тамбурици неколико композиција.
22. октобра 2010. године: свечано је обележен 
ан Галерије Матице српске. Овогоишња Све
чана сеница којом се прославља 163 гоине о 
оснивања Галерије Матице српске је била пос
већена манастиру Крушеолу – промоцији ре
зултата постигнутих у оквиру обележавања ју
билеја Пет векова манастира Крушедола, и о
ели захвалница Клуба пријатеља Галерије Ма
тице српске за 2010. гоину. Бесеу о манастиру 
Крушеолу – о његовом значају у историји наци
оналне културе и уметности – оржао је проф. 
р Мирослав Тимотијевић, пресеник Управ
ног обора Галерије Матице српске и аутор мо
нографије манастира Крушеола. О јубилеју који 
траје говорила је мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије, која је презентовала осаа реа
лизоване пројекте и преставила бууће. Након 
тога је р Бојан Пајтић, пресеник Влае АП 
Војвоине и пресеник Обора за обележавање 
јубилеја Пет векова манастира Крушедола, све
чано отворио изложбу Копије зидних слика из 
манастира Крушедола која је формирана као 
ео сталне поставке а са иејом а се презентује 
ео збирке копија зиног сликарства 18. века из 
фона Галерије Матице српске. Свечана сеница 
је завршена оелом захвалница Клуба прија
теља Галерије Матице српске институцијама и 
појеинцима који су током протекле гоине уче
ствовали у програмима Галерије и опринели 
њеном успешнијем и квалитетнијем рау на очу
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вању и презентације националне уметности. 
Свечаној сеници су присуствовали многи ува
жени гости међу којима и Његово преосвештенс
тво госпоин Василије епископ сремски, игуман 
манастира Крушеола Сава, акаемик Чеомир 
Попов, пресеник Матице српске, проф. р у
шан Николић, генерални секретар Матице срп
ске, Миро Вуксановић, управник Библиотеке 
Матице српске, Милора Ђурић, покрајински 
секретар за културу, Анреј Бурсаћ, граски сек
ретар за културу, проф. р Мирослав Весковић, 
ректор Новосаског универзитета. 
22. октобра 2010. године: изашла је септембар
ска свеска Летописа Матице српске у којој су 
објављени прозни и поетски прилози Миросла
ва Јосића Вишњића, рагана Јовановића ани
лова, Милоша Корића, Станише Нешића, Ми
рослава Тооровића, Синише Соћанина, Малго
жате Лебе (Małgorzata Lebda, прев. Б. Рајчић), 
Агњешке ВолниХамкало (Agnieszka Wolny-
Hamkało) и Маћеја Вожњака (Maciej Woźniak, 
прев. А. Шаранац). У рубрици „Оглеи” су текс
тови Слобоана Жуњића и Бисерке Рајчић, а ау
тори „Свеочанстава” су обрица Ћосић, арко 
Танасковић, Прераг Пипер, Миро Вуксановић, 
Влахо Богишић, Сава Бабић, Миораг Јовано
вић, Небојша еветак, Милош Јевтић, Бојан Ра
ић, Маја . Стојковић, Алексанар Костаино
вић, Срђан амњановић, Иван Негришорац, 
раган Хамовић и Милован анојлић. Светозар 
Кољевић и Бојан Чолак престављају зборник 
раова о Новици Петковићу и књигу На извору 
живе воде из Петковићеве оставштине, а о но
вим књигама Милована анојлића, Мира Вукса
новића, Марка Неића, Мирослава Јовановића и 
Раивоја Раића, Стевана Раичковића, Бојана Јо
вановића и Станислава Барањчака пишу Милета 
Аћимовић Ивков, Нена Станојевић, Соња Ка
петанов, Михаел Антоловић, Миливој Ненин, 
Алексанар Б. Лаковић и Игор Јавор. 
23. октобра 2010. године: потпресеник Мати
це српске проф. р Славко Горић је у ому Вој
ске Србије присуствовао Свечаној акаемији коју 
је повоом Ослобођења Граа Новог Саа о фа
шизма организовао Покрајински обор СУБ
НОРа АП Војвоине.
23. и 30. октобра 2010. године: Током трајања 
гостујуће изложбе Крхке црте времена Граског 
музеја Сомбор у Галерији Матице српске оржа
на су ва стручна тумачења изложбе: 23. октобра 
изложбу је стручно тумачио аутор, Чеомир Ја
ничић, а 30. октобра мр анило Вуксановић, 
сликарконзерватор Галерије Матице српске.
24. октобра 2010. године: уочи почетка 55. 
Београског сајма књига опремљен је штан Ма
тице српске у Арени Београског сајма. У уређењу 
штана, који преставља целовиту изавачку е
латност Матице српске, учествовали су: Слави
ца Лазић, Вукица Туцаков, Алексанра Јовано
вић, Саша Кулић, Миленко Проанов, Сека Пав

ловић, Тришо Трифковић и генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић.
25. до 31. октобра 2010. године: проф. р ра
ган Станић је престављао Матицу српску на 
свечаном отварању 55. Београског сајма књига.
25. октобра 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић је у Библиоте
ци Граа Београа присуствовао уручењу награе 
„Ђорђе Јовановић” проф. р Алексанру Јеркову.
25. октобра 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић присуствовао 
је отварању Сајма књига у Београу.
25. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф р ушан Николић, управ
ница Галерије Матице српске Тијана Палковље
вић и стручни сараник за протокол и оносе са 
јавношћу обрила Мартинов били су на пријему 
у Скупштини Граа Београа који је организова
ла Амбасаа Аустрије у Београу повоом ржав
ног празника.
26. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић је ор
жао састанак повоом транспорта експоната из
ложбе Србија – културна спона Истока и Запа-
да из Беча у Републику Србију. Састанку су при
суствовали р Бранка Кулић, мр анило Вукса
новић, Јелена Веселинов и Љиљана ражић.

26. октобра 2010. године: Слобоан Перуновић, 
иректор Београског сајма, и гост Београског 
сајма књига Филип Соваж (Phillippe Sauveagе), 
пресеник и генерални иректор Сајма књига у 
Квебеку (Канаа), посетили су Матицу српску. 
Са историјом и анашњом улогом Матице српс
ке у области културе и науке их је упознала о
брила Мартинов, стручни сараник за протокол 
и оносе са јавношћу. Стручни сараник Оељења 
за књижевност и језик Јулкица Ђукић их је ин
формисала о рау овог Оељења, а секретар 
Уреништва Летописа Матице српске Влаи
мир Шовљански о нашем најстаријем књижев
ном часопису.
27. октобра 2010. године: проф. р Љубомирка 
Кркљуш, секретар Оељења Матице српске за 
руштвене науке, у Скопљу је присуствовала от
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варању изложбе Балканско сазвежђе макеон
ског вајара и скулптора акаемика Томета Сера
фимовског.
27. октобра 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић ја на Сајму 
књига у Београу, на штану Изавачке куће 
„EvroGiunti”, потписивао примерке своје књиге 
Читање таванице.
27. октобра 2010. године: проф. р Горана Раи
чевић преала је књигу Милоша Црњанског за 
руго коло Антологијске еиције Десет векова 
српске књижевности Изавачког центра Мати
це српске.
28. октобра 2010. године: на Сајму књига у Бео
грау оржана је промоција целокупне изавач
ке елатности Матице српске у периоу о 2009. 
о 2010. гоине. У Сали Борислав Пекић, у пре
стављању књига учествовали су акаемик Чео
мир Попов, пресеник Матице српске (о иза
вачкој елатности), проф. р Мато Пижурица, 
секретар Оељења Матице српске за књижев
ност и језик (о Правопису српскога језика и је
зичким питањима), проф. р раган Станић, 
главни уреник Српске енциклопедије (о Српској 
енциклопедији), проф. р Славко Горић, пот
пресеник Матице српске (о изавачкој елат
ности Изавачког центра Матице српске и о Ње-
гошевом зборнику Матице српске), проф. р у
шан Николић, генерални секретар Матице срп
ске (о еицији Баштина), проф. р Слобоан 
Ћурчић, потпресеник Матице српске (о из
ању Насеља Војводине), проф. р аница Пет
ровић, члан Управног обора Матице српске (о 
изавачкој елатности и изањима из области 
музикологије).

28. октобра 2010. године: на позив иректора 
Српског културног центра у Вуковару Пере Ма
тића, потпресеник Матице српске проф. р 
Слобоан Ћурчић је престављао Матицу српску 
на изложби икона XVIII и XIX века Епархије осјеч
копољске и барањске у Вуковару, чиме је озвани
чен почетак раа Српског културног центра.
28. октобра 2010. године: Библиотеку Матице 
српске је посетило 120 ученика Основне школе 
„Наа Матић” из Ужица. 

29. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић се у Бе
чу састао са амбасаором Републике Србије у 
Аустрији госпоином Милованом Божиновићем. 
Том приликом, вођени су разговори о изложби 
Србија – културна спона Истока и Запада, као 
и о нареним активностима Матице српске у об
ласти културе, у тој ржави. 
29. октобра 2010. године: по овлашћењу пре
сеника Матице српске акаемика Чеомира 
Попова, стручни сараник за протокол и оносе 
са јавношћу обрила Мартинов присуствовала 
је пленарној сеници Оснивачке конференције 
унавске меијске мреже.

29. октобра 2010. године: у Галерији Матице 
српске је у циљу презентовања најзначајнијих 
резултата постигнутих у оквиру обележавања ју
билеја Пет векова манастира Крушеола оржа
на промоција публикације Тронови цркве мана-
стира Крушедола, групе аутора. Након увоне 
речи мр Тијане Палковљевић, управнице Гале
рије Матице српске, публикацију је преставила 
р Бранка Кулић, ауторка пројекта, о конзерва
торскорестаураторским раовима на тронови
ма говорила је аниела Королија Црквењаков, 
начелница Оељења конзервације и рестаура
ције Галерије, ок је о значају публикације за 
струку говорио мр Влаимир Симић, асистент 
на Групи за историју уметности на Филозофском 
факултету у Београу. 
30. октобра 2010. године: на штану Матице 
српске, на Београском сајму књига оржанo је 
престављање књига објављених у еицији Прва 
књига Матице српске за 2010. гоину: Викторија 
Кромбхолц, Плес по жици, Чарна Поповић, Ауто-
канибализам, Јана Растегорац, Исечак 8 и Марија 
Цветковић, Алогаритмије. О књигама су гово
рили главни и оговорни уреник проф. р Вла
ислава Горић Петковић и аутори.
30. октобра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. р ушан Николић је у Му
зеју Катерале Светог Стефана у Бечу разговарао 
о паковању и транспорту експоната изложбе Ср-
бија – културна спона Истока и Запада које 
треба обавити почетком новембра 2010. гоине. 
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У јеној о својих најплонијих гоина, Мати
ца српска је објавила  мноштво врених књига 
које престављају резултат раа Научних ое
љења Матице српске, Изавачког центра Ма
тице српске, Галерије Матице српске и Библи
отеке Матице српске. 
Међу изавачким поухватима посебно је зна
чајно објављивање прве књиге првог тома 
Српске енциклопедије (А – Бео). Матица срп
ска и Српска акаемија наука и уметности, 
зајено са Завоом за уџбенике као извршним 
изавачем започели су тиме реализацију за
мисли о националној енциклопеији у есет 
томова. Великим успехом сматра се и објав
љивање измењеног и опуњеног изања Пра-
вописа српскога језика. Новом, вишејезичном 
еицијом Баштина започето је престављање 
културног наслеђа у иностранству. Изавачки 
центар је објавио Антологијску еицију Десет 
веткова српске књижевности (прво коло у 10 
књига), капитално изање којим се ревита
лизује и поново тумачи у новим преговорима 
и поговорима најзначајнији ео српске књи
жевности.
Матица српска преставила је своју изавачку 
елатност у четвртак, 28. октобра 2010. гоине 
у сали „Борислав Пекић“. На промоцији су го
ворили: акаемик Чеомир Попов, пресе
ник Матице српске (о изавачкој елатности), 
проф. р Мато Пижурица, секретар Оељења 
Матице српске за књижевност и језик (о Пра-
вопису српскога језика и језичким питањима), 
проф. р раган Станић, главни уреник Срп–
ске енциклопедије (о Српској енциклопедији), 
проф. р Славко Горић, потпресеник Ма
тице српске (о изавачкој елатности Иза
вачког центра Матице српске и о Његошевом 
зборнику Матице српске), проф. р ушан 
Николић,  генерални секретар Матице српске  
(о еицији Баштина), проф. р Слобоан Ћур
чић, потпресеник Матице српске (о изању 
Насеља Војводине), проф. р аница Петро
вић, члан Управног обора Матице српске (о 
изавачкој елатности и изањима из области 
музикологије).
Траиционално, Матица српска је и ове гои
не завршила сајамске активности пре
стављањем књига објављених у Еицији Прва 
књига Матице српске за 2010. гоину. На 
штану Матице српске, пре бројним сара
ницима Матице српске о књигама су  говори
ли главни и оговорни уреник проф. р Вла
ислава Горић Петковић и аутори: Викторија 
Кромбхолц, Плес по жици, Чарна Поповић, 
Аутоканибализам, Јана Растегорац, Исечак 8 
и Марија Цветковић, Алогаритмије.

МАТИЦА СРПСКА  
НА 55. БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГА
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