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GLASNIK
MATICE SRPSKE

МАТИЦА СРПСКА – 185 ГОДИНА У СЛУЖБИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
● ДАНИ МАТИЦЕ СРПСКЕ У БЕОГРАДУ ●

Од 15. фебруара до 15. марта 2011. године изложбу Портрети часника и добротвора 
Матице српске и пратеће програме у Галерији Српске академије наука и уметности

у Београду видело је 24.680 посетилаца.
(Опширније у прилогу)



1. мар та 2011. го ди не: у окви ру ма ни фе ста ци је 
Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду у Га ле ри ји СА НУ 
одр жан је про грам Лек си ко граф ска из да ња Ма
ти це срп ске. (Оп шир ни је у при ло гу)
1. мар та 2011. го ди не: пред ста вље на је књи га 
Срп ске би бли о те ке у Хаб збур шкој мо нар хи ји то
ком 18. ве ка др Че до ми ра Де ни ћа на три би ни 
СА НУ у Бе о гра ду. О књи зи су го во ри ли: до
пи сни члан СА НУ и управ ник Би бли о те ке Ма
ти це срп ске Ми ро Вук са но вић, Ла зар Чур чић и 
аутор.

1. до 5. мар та 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко
вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, и 
кон зер ва то ри мр Да ни ло Вук са но вић и Дар ко 
Де спо то вић бо ра ви ли су у Ита ли ји где су у 
окви ру про јек та MU SA уче ство ва ли у ра ди о
ни ци ко ја је одр жа на у Де парт ма ну за исто ри ју 
и ме то до ло ги ју у кон зер ва ци ји кул тур них до
ба ра у Ра ве ни. Том при ли ком, мр Ти ја на Пал
ко вље вић је пред ста ви ла Га ле ри ју Ма ти це срп ске 
и ње ну де лат ност.
3. мар та 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп
ске ака де мик Че до мир По пов је имао са ста нак 
са го спо ди ном Ни ко лом Стој ши ћем, пред сед
ни ком При вред не ко мо ре Вој во ди не, на ко јем 
је те ма раз го во ра би ла фи нан си ра ње Пу пи но ве 
на гра де за 2011. го ди ну. Са стан ку је при су ство
вао ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. 
др Ду шан Ни ко лић.
3. мар та 2011. го ди не: управ ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске Ми ро Вук са но вић при мио је ми
ни стра ве ра у Вла ди Републике Ср би је проф. др 
Бо го љу ба Ши ја ко ви ћа, ко ји је Би бли о те ци по
кло нио 56 пу бли ка ци ја.
4. мар та 2011. го ди не: у окви ру ма ни фе ста ци је 
Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду у Га ле ри ји СА НУ 

одр жан је про грам Дан Ру ко пи сног оде ље ња Ма
ти це срп ске. (Оп шир ни је у при ло гу)
4. мар та 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп
ске ака де мик Че до мир По пов при су ство вао је 
кон сти ту тив ној сед ни ци Са ве та за обе ле жа
вање ју би ле ја 200. го ди шњи це од име но ва ња 
пр вог срп ског ми ни стра ино стра них по сло ва 
у Ми ни стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке 
Ср би је.
5, 12, 19. и 26. мар та 2011. го ди не: у Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске су се то ком мар та од ви ја ле кре
а тив не ра ди о ни це су бо том ко је су при ре ђе не у 
окви ру еду ка тив ног про гра ма за де цу „Ча роб
но жи во тињ ско цар ство“. Ме сец март је био 
по све ћен жи во ти ња ма из на ше ма ште – фан та
стич ним жи во ти ња ма, ство ре њи ма из ле ген ди 
и ми то ва, ју на ци ма ба сни и цр та них фил мо ва. 
Кроз че ти ри ре а ли зо ва не ра ди о ни це: Ле ген да 
или ажда је за и ста по сто је!? (5. март); Коц ка до 
коц ке – ба сни ца (12. март); Чу до ви ште по мо јој 
ме ри (19. март) и Ма гич не сли ке у по кре ту (26. 
март) де ца су пу тем ди дак тич ких и кре а тив них 
ак тив но сти от кри ва ла шта све мо же да на ста
не у цар ству умет нич ке ма ште. 
7. мар та 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је 
при су ство вао кон сти ту тив ној сед ни ци На ци о
нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње Ре пу бли ке 
Ср би је.
7. мар та 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред
сед ни штва Ма ти це срп ске.
7. мар та 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп
ске, ака де мик Че до мир По пов раз го ва рао је са 
проф. др Слав ком Гор ди ћем, пот пред сед ни ком 
Ма ти це срп ске, проф. др Ма том Пи жу ри цом, 
пред сед ни ком Скуп шти не Из да вач ког цен тра 
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Ма ти це срп ске и глав ним и од го вор ним уред
ни ком Цен тра Ми ром Вук са но ви ћем о од но си
ма осни ва ча и Цен тра.
8. мар та 2011. го ди не: у окви ру ма ни фе ста ци је 
Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду у Га ле ри ји СА НУ 
одр жан је про грам Дан Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске. (Оп шир ни је у при ло гу)
8. мар та 2011. го ди не: пе де сет би бли о те ка ра 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске по се ти ло је из ло ж бу 
Пор тре ти ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп ске 
ре а ли зо ва ну у окви ру ма ни фе ста ци је Да ни Ма
ти це срп ске у Бе о гра ду у Га ле ри ји СА НУ. Би бли
о те ка ри су по том об и шли из ло ж бе не по став ке 
На род не бан ке Ср би је.
9. мар та 2011. го ди не: у окви ру ма ни фе ста ци
је Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду у Га ле ри ји 
СА НУ одр жан је про грам Дан Га ле ри је Ма ти
це срп ске. (Оп шир ни је у при ло гу)
9. мар та 2011. го ди не: у окви ру Му зич ких ве
че ри Ма ти це срп ске одр жан је кон церт уче ни
ка проф. Мир ја не Бог да но вић. Уче ство ва ли су: 
Све тла на Не сто ро вић, ви о ли на; Кон стан тин 
Ми ле кић, ви о ли на и Игор Су бо тин, ви о ли на. 
Кла вир ски са рад ни ци би ли су Еми ли ја Ја њић, 
Алек сан дар Гли гић и За ри фа Али за де. Из ве де на 
су де ла Хен ри ка Вје њав ског (He nryk Wieniaw
ski), Па га ни ни – Крај сле ра (Ni co lo Pa ga ni ni – 
Fritz Kre i sler), Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха (Jo han 
Se ba sti an Bach), Па бла де Са ра са теа (Pa blo de 
Sa ra sa te) и Пе тра Или ча Чај ков ског (Пе тр Илич 
Ча й ков ский). 
9. мар та 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп
ске ака де мик Че до мир По пов је имао са ста нак 
у Срем ским Кар лов ци ма.

10. мар та 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске је одр жа на кон фе рен ци ја за но ви на ре по

во дом отва ра ња из ло жбе Ми лан Ке шељ – Цр те
жи – Лу вр 2008/2010. Про је кат и из ло жбу је 
пред ста ви ла мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца Га ле ри је, о ма ни фе ста ци ји Да ни Фран ко
фо ни је го во рио је Пјер Ив Но ел, ру ко во ди лац 
кул тур не ми си је Фран цу ског ин сти ту та у Ср би
ји (огра нак у Но вом Са ду), док је сли кар Ми лан 
Ке шељ го во рио о свом цр тач ком ра ду у Лу вру, 
о шет њи кроз пет хи ља да го ди на исто ри је умет
но сти.
10. мар та 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма
ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је одр
жао са ста нак са го спо ђом Та ма ром Пе ти је вић 
и Мар том Ти шмом, струч ним са рад ни ком Оде
ље ња за му зич ке и сцен ске умет но сти, у ве зи са 
ин ци ја ти вом да Ма ти ца об ја ви ру ко пис Кор не
ли је Стан ко вић. Осмо гла сник ве чер ње.
11. мар та 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма
ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић и се кре
тар Оде ље ња за дру штве не на у ке проф. др Љу
бо мир ка Кр кљуш су у Са ва цен тру у Бе о гра ду 
при су ство ва ли ску пу „На у ка за бу дућ ност 
Ср би је: би ланс прет ход не две и по го ди не и пер
спек ти ве“ ко ји је ор га ни зо ва ло Ми ни стар ство 
за на у ку и тех но ло шки раз вој Ср би је.
11. мар та 2011. го ди не: пред став ни ци Ма ти це 
срп ске су при су ство ва ли са хра ни ака де ми ка 
Мил ке Ивић. 
11. мар та 2011. го ди не: у окви ру ма ни фе ста ци
је Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду у Га ле ри ји 
СА НУ одр жан је про грам Дан Из да вач ког цен
тра Ма ти це срп ске. (Оп шир ни је у при ло гу)
11. мар та 2011. го ди не: пе де се так би бли о те ка ра 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске по се ти ло је из ло ж бу 
Пор тре ти ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп
ске ре а ли зо ва ну у окви ру ма ни фе ста ци је Да ни 
Ма ти це срп ске у Бе о гра ду у Га ле ри ји СА НУ. Би
бли о те ка ри су по том об и шли из ло ж бе не по став
ке Ет но граф ског и Цеп тер му зе ја.
11. мар та 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске је отво ре на из ло жба Ми лан Ке шељ – Цр те
жи – Лу вр 2008/2010, ко ју је при ре ди ла Га ле ри ја 
у са рад њи са Фран цу ским ин сти ту том у Ср би ји 
(огра нак у Но вом Са ду) у окви ру обе ле жа ва ња 
ма ни фе ста ци је Да ни Фран ко фо ни је. На отва
ра њу су го во ри ли: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је, Пјер Ив Но ел, ру ко во
ди лац кул тур не ми си је Фран цу ског ин сти ту та 
у Ср би ји (огра нак у Но вом Са ду) и Ми ло рад 
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Ђу рић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру, ко ји 
је из ло жбу све ча но отво рио. Из ло же них 566 
цр те жа на ста лих у шет њи Лу вром кроз пет 
хи ља да го ди на исто ри је умет но сти – од нај ра
ни јих тра го ва кул ту ре до XIX ве ка – го во ре о 
уни вер зал ном ка рак те ру умет но сти, о му зе ју 
као ме сту ко му ни ка ци је, ли ков не и вер бал не, 
као ме сту тран спо но ва ња, ин спи ра ци је, кре а
тив но сти. Про прат ни део из ло жбе је и из ло жба 
фо то гра фи ја Мар грет Хоп, умет ни це из Не мач
ке, умет нич ки до ку мен то ва ног Ке ше ље вог цр та
ња у Лу вру.
12. мар та 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред
сед ни штва Ма ти це срп ске.
12. мар та 2011. го ди не: Дру штво чла но ва и при
ја те ља Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри при ре ди ло 
је у Па ро хиј ском до му у Ник ши ћу пред ста вља ње 
пр вог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва 
срп ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти
це срп ске. Го во ри ли су: глав ни и од го вор ни уред
ник Ми ро Вук са но вић и про фе со ри Фи ло зоф
ског фа кул те та у Ник ши ћу Ли ди ја То мић и 
Го ран Ра до њић.
13. мар та 2011. го ди не: Дру штво чла но ва и при
ја те ља Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри при ре ди ло 
је у Под го ри ци пред ста вља ње пр вог ко ла Ан то
ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но
сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. Го во
ри ли су: глав ни и од го вор ни уред ник Ми ро 
Вук са но вић, проф. др Ли ди ја То мић и проф. др 
Го ран Ра до њић. Све ча но сти су при су ство ва ли 
ам ба са дор Ср би је у Цр ној Го ри Зо ран Лу то вац, 
пред сед ник Но ве срп ске де мо кра ти је Ан дри ја 
Ман дић и мно ги углед ни под го рич ки кул тур ни 
рад ни ци и књи жев ни ци.
14. мар та 2011. го ди не: Дру штво чла но ва и 
при ја те ља Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри при
ре ди ло је у Дво ра ни „Парк” у Хер цег Но вом 

пред ста вља ње пр вог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци
је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти Из да вач
ког цен тра Ма ти це срп ске. Го во ри ли су: глав ни 
и од го вор ни уред ник Ми ро Вук са но вић, проф. 
др Ли ди ја То мић и др Го ран Ко мар. Све ча
ности је при су ство вао гра до на чел ник Хер цег 
Но вог Де јан Ман дић и дру ге ис так ну те јав не 
лич но сти.
15. мар та 2011. го ди не: у Га ле ри ји СА НУ одр жа
на је све ча ност ко јом је за тво ре на ма ни фе ста ци
ја Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду. (Оп шир ни је 
у при ло гу)
15. мар та 2011. го ди не: иза шао је дво број ја
ну ар–фе бру ар Ле то пи са Ма ти це срп ске у ко
јој ис так ну то ме сто има Мир ко Де мић. Он је 
пред ста вљен сво јом но вом про зом, раз го вор са 
њим во ди Жељ ко Ми ла но вић ко ји об ја вљу је 
и свој кри ти чар ски осврт на но ви Де ми ћев 
ро ман, о ко јем је и за пис Ми ле Ме ди го вић 
Сте фа но вић. Ле то пис до но си и но ве по ет ске 
и про зне при ло ге Ни ко ле Вуј чи ћа, Ми лен ка 
Фр жо ви ћа, Ла у ре Бар не, Јо ва на Дун ђи на, Бо жи
да ра Ман ди ћа, Слав ка Ста ме ни ћа, Ра де та Та на
си је ви ћа и Кри сто фа Ме ке ла (Cri stoph Mec kel) 
у пре во ду Сте ва на Тон ти ћа. Ауто ри „Огле да” 
су Вла де та Је ро тић и епи скоп Јо ван Пу рић, а у 
„Све до чан стви ма” су тек сто ви Је ле не Гу ско ве 
(Еле на Юрь ев на Гу ско ва) и Ва лен ти на Рас пу ти на 
(Ва лен тин Гри го рь е вич Рас пу тин), у пре во ду 
Дра го ми ра М. Да ви до ви ћа, Не ђа Ши пов ца, Дра
го љу ба Пе тро ви ћа, Ва си ли ја Ђ. Кре сти ћа, Зо
ра на Ко ва че ви ћа, Об ра да Ста но је ви ћа и Ива на 
Не гри шор ца. О но вим књи га ма Све ти сла ва 
Ба са ре, Ми ра Вук са но ви ћа, Ни ко ле Вуј чи ћа, 
Ан ђел ка Ану ши ћа, Ми ло ша Пет ко ви ћа, Дра
га не Бе ле сли јин и Ма ри Нди је пи шу Ра дош 
Љу шић, Не над Ста но је вић, Алек сан дар Б. Ла
ко вић, Злат ко Ју рић, Ђор ђе Де спић, Ма ја Ро гач 
и Бра ни сла ва Ва сић Ра ко че вић, док Дра га на 
Бе ле сли јин пред ста вља по след ње ко ло Еди ци је 
„Пр ва књи га”, чи је су аутор ке Вик то ри ја Кромб
холц, Чар на По по вић, Ја на Рас те го рац и Ма ри ја 
Цвет ко вић.
15. и 23. мар та 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти
це срп ске у окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе 
Ми лан Ке шељ – Цр те жи – Лу вр 2008/2010. 
одр жа не су ра ди о ни це за сту ден те Ака де ми је 
ли ков них умет но сти у Но вом Са ду и уче ни ке 
Сред ње умет нич ке шко ле „Бог дан Шу пут“. 
Мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је, 
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упо зна ла је сту ден те Ака де ми је ли ков них умет
но сти са кон цеп том из ло жбе и пред ста ви ла им 
стал ну по став ку Га ле ри је, ка ко би ин спи ри
са ни стал ном по став ком и Га ле ри јом Ма ти це 
срп ске као ме стом где се чу ва ју де ла на ци о нал
не кул тур не ба шти не ства ра ли де ла као што је 
и сли кар Ми лан Ке шељ то учи нио у Лу вру (15. 
март). Алек сан дра Сте фа нов, ку стос за еду ка
ци ју, пред ста ви ла је уче ни ци ма Сред ње умет
нич ке шко ле „Бог дан Шу пут” кон цепт из ло жбе 
и одр жа ла им струч но пре да ва ње кроз стал ну 
по став ку Га ле ри је са ак цен том на од ре ђе ним 
де ли ма на ци о нал не исто ри је умет но сти ко ја 
су их ин спи ри са ла да ства ра ју сво је цр те же 
(23. март). 
17. мар та 2011. го ди не: у окви ру Му зич ких ве
че ри Ма ти це срп ске при ре ђен је со ли стич ки 
кон церт под на зи вом Алек сан дар Та сић и при
ја те љи. Уче сни ци кон цер та би ли су: Алек сан
дар Та сић, кла ри нет, Са ша Ми ло са вље вић, бас 
кла ри нет, Ру долф Ба лаж, кла ри нет, Ро берт Бор
бељ, кла ри нет, Со ња Нов чић, ви о ли на и Ива на 
Мун ћан, кла вир. На про гра му су би ла де ла 
Га ри ја Шо ке ра (Ga ru Schoc ker), Кар ла Ма ри је 
вон Ве бе ра (Carl Ma ria von We ber), Џор џа Гер
шви на (Ge or ge Ger chwin), Ара ма Ха ча ту ри ја на 
(Aram Hac ha tu ri an) и Да ри ју са Ми јоа (Da ri us 
Mil ha ud). 

17. мар та 2011. го ди не: го спо ђа Ма ја Ђу рић, 
за по сле на у Слу жби оп штих по сло ва, за вр ши
ла је курс за по слов нотех нич ког се кре та ра, у 
окви ру про гра ма струч ног уса вр ша ва ња и до
ква ли фи ка ци је, ко ји се фи нан си ра из из вор них 
сред ста ва Ма ти це срп ске. Тим по во дом, до би
ла је но ве рад не оба ве зе.
17. и 18. мар та 2011. го ди не: Алек сан дра Сте
фа нов, ку стос Га ле ри је Ма ти це срп ске, и кон

зер ва то ри мр Да ни ло Вук са но вић, Дар ко Ђор ђе
вић и Дар ко Де спо то вић ски ну ли су и спа ко ва
ли де ла са из ло жбе Пор тре ти ча сни ка и до бро
тво ра Ма ти це срп ске ко ја је би ла при ре ђе на у 
Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 
у Бе о гра ду. Де ла су тран спор то ва на у Но ви Сад 
и вра ће на у Ма ти цу срп ску и Га ле ри ју Ма ти це 
срп ске.

18. мар та 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир По пов, пот пред сед
ник Ма ти це срп ске проф. др Слав ко Гор дић и 
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др 
Ду шан Ни ко лић су при су ство ва ли све ча ном 
отва ра њу но ве згра де Ака де ми је на у ка и умјет
но сти Ре пу бли ке Срп ске у Ба ња лу ци.
18. мар та 2011. го ди не: ди рек тор Ду нав оси гу
ра ња Го ран Мач кић и ди рек тор ка Из да вач ког 
цен тра Ма ти це срп ске Ма ја Ла зу кић пот пи
са ли су уго вор о до на ци ји 500.000 ди на ра за 
Ан то ло гиј ску еди ци ју Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти.
18. и 25. мар та 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти
це срп ске су у окви ру пра те ћег про гра ма из ло
жбе Ми лан Ке шељ – Цр те жи – Лу вр 2008/2010. 
одр жа на струч на ту ма че ња из ло жбе. Мр Ти ја
на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је, као ко а
у тор ка из ло жбе пред ста ви ла је кон цепт из ло
жбе и из ло же на де ла (18. март) а том при ли ком 
је при ка зан и филм о Лу вру. Пре да ва ње Цр теж 
као умет нич ко де ло и об лик ви зу ел не ко му ни
ка ци је са освр том на Ке ше ље ве цр те же одр жа
ла је Мир ја на Брм бо та, ви ши ку стос Га ле ри је 
(25. март).
21. мар та 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца 
Пред сед ни штва Ма ти це срп ске.
21. мар та 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Из
вр шног од бо ра Ма ти це срп ске.
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21. мар та 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма
ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је при су
ство вао сед ни ци На ци о нал ног са ве та за ви со ко 
обра зо ва ње Ре пу бли ке Ср би је.
21. мар та 2011. го ди не: са рад ни ци Га ле ри је Ма
ти це срп ске су по ста ви ли пор тре те ча сни ка и 
до бро тво ра Матице српске на ме ста на ко ји ма су 
се на ла зи ли пре из ло жбе у Бе о гра ду. На ста вљен 
је рад на ре а ли за ци ји по је ди них про јект них 
за да та ка у окви ру раз вој ног про јек та Па н те он 
Ма ти це срп ске.

23. до 25. мар та 2011. го ди не: мр Дра гој ла Жи
ва нов, му зеј ски са вет ник, и кон зер ва то ри Га
ле ри је Ма ти це срп ске мр Да ни ло Вук са но вић, 
Дар ко Де спо то вић и Ста ни слав Ми ло ше вић бо
ра ви ли су у Сен тан дре ји (Ма ђар ска) ра ди по
ста вља ња из ло жбе Ко пи је зид них сли ка ма на
сти ра Бо ђа на из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це 
срп ске. У згра ди не ка да шње Пре па ран ди је по
ста вље на је из ло жба ко ју чи ни 39 ода бра них 
ко пија зид них сли ка из ма на сти ра Бо ђа на. Зва
нич но отва ра ње из ло жбе пла ни ра но је за крај 
апри ла 2011. го ди не.
23. мар та 2011. го ди не: Еки па Те ле ви зи је Сло
ве ни је бо ра ви ла је у Ма ти ци срп ској ра ди сни
ма ња при ло га о Ма ти ци срп ској. О Ле то пи су, 
исто ри ји и са вре ме ној ак тив но сти Ма ти це срп
ске го во ри ли су проф. др Дра ган Ста нић и До
бри ла Мар ти нов.
23. мар та 2011. го ди не: у окви ру Му зич ких ве
че ри Ма ти це срп ске при ре ђен је кон церт под 
на зи вом Мо царт од де ве то го ди шња ка до зре ле 
мла до сти. Сви ра ла је пи ја нист ки ња Је ли ца Гли
го ри је вић. 
23. мар та 2011. го ди не: са стан ку ди рек то ра на
ци о нал них уста но ва кул ту ре са но вим ми ни

стром за кул ту ру Пре дра гом Мар ко ви ћем при
су ство ва ли су управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске Ми ро Вук са но вић и шеф ра чу но вод ства 
мр Је ли ца Гр бић.

23. мар та 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље
вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су
ство ва ла је са стан ку но во и ме но ва ног ми ни стра 
кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру
штва Ре пу бли ке Ср би је Пре дра га Мар ко ви ћа 
ко ји је одр жан са ди рек то ри ма на ци о нал них 
ин сти ту ци ја кул ту ре. На са стан ку се раз го ва ра
ло о бу ду ћим  пла но ви ма ми ни стар ства и про
гра ми ма и ин ве сти ци ја ма у 2011. го ди ни.

24. мар та 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир По пов је уче ство вао 
у ра ду сед ни це Ску па свих чла но ва Огран ка 
СА НУ у Но вом Са ду, а сед ни ци је по по зи ву 
при су ство вао и пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Сло бо дан Ћур чић.

24. мар та 2011. го ди не: управ ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске и до пи сни члан СА НУ Ми ро 
Вук са но вић иза бран је за чла на Из вр шног од бо
ра Огран ка СА НУ у Но вом Са ду.

24. март 2011. го ди не: у Град ској ку ћи је одр жан 
са ста нак о ре ста у ра ци ји стил ског на ме шта ја 
ко ји се на ла зи у Ма ти ци срп ској. У раз го во ру 
су уче ство ва ли: Го ран Бо лић, по моћ ник гра до
на чел ни ка, Би ља на Јо кић, са вет ник за ко му ни
ка ци је, Зден ко Рот, ре ста у ра тор стил ског на ме
шта ја и До бри ла Мар ти нов, струч ни са рад ник 
за про то кол и од но се са јав но шћу. 

24. мар та 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир По пов је при мио 
го спо ди на Алек сан дра Ми ло са вље ви ћа, управ
ни ка и ди рек то ра Дра ме Срп ског на род ног по
зо ри шта.

24. мар та 2011. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп
ске је у јав ном ка та ло гу по ста ви ла че твр ту елек
трон ску из ло жбу по све ће ну, по во дом 100 го ди
на од ро ђе ња, Еми лу Си о ра ну (1911–1995).

25. мар та 2011. го ди не: у Удру же њу књи жев
ни ка Ср би је, у окви ру ма ни фе ста ци је „Бо ри на 
не де ља”, у Бе о гра ду је пред ста вље но пр во ко ло 
Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. Го
во ри ли су: глав ни и од го вор ни уред ник Ми ро 
Вук са но вић и уред ни ци Слав ко Гор дић и Мар ко 
Не дић.
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25. мар та 2011. го ди не: Во ја Чо ла но вић је пре
дао ру ко пис ро ма на Ода ма њем злу за Еди ци ју 
Ма ти ца Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске.

28. мар та 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред
сед ни штва Ма ти це срп ске.

28. мар та 2011. го ди не: проф. др Ми ро слав Еге
рић пре дао је ру ко пис књи ге Скер ли ћев кри тич
ки дух за Еди ци ју Ма ти ца Из да вач ког цен тра 
Ма ти це срп ске.

28. мар та 2011. го ди не: Из да вач ки цен тар Ма
ти це срп ске пре дао је у штам пу књи ге дру гог 
ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти – Ла за Ко стић (при ре дио ака де
мик Љу бо мир Си мо вић) и Сте ван Сре мац (при
ре дио проф. др Го ран Мак си ко вић).

28. мар та 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље
вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче
ство ва ла је на кон фе рен ци ји „Уло га обра зо ва
ња у кон зер ва ци ји кул тур ног на сле ђа“ ко ја је 
одр жа на у Бе о гра ду у Па ла ти Ита ли ја, ко ју су 
за јед нич ки ор га ни зо ва ли Ми ни стар ство кул
ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва 
Ре пу бли ке Ср би је и Кан це ла ри ја за са рад њу 
у раз во ју Ам ба са де Ита ли је, у са рад њи са Цен
трал ним ин сти ту том за кон зер ва ци ју у Бе о
гра ду (ЦИК) и Ви со ким ин сти ту том за кон
зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју у Ри му (ИС ЦР). На 
кон фе рен ци ји ко ју су све ча но отво ри ли Њ. Е. 
Ар ман до Ва ри кјо, ам ба са дор Ита ли је у Ср би ји, 
и Пре драг Мар ко вић, ми ни стар кул ту ре, ин фор
ми са ња и ин фор ма ционог дру штва Ре пу бли ке 
Ср би је, мр Ти ја на Пал ко вље вић је одр жа ла пре
да ва ње под на зи вом Пер ма нент на еду ка ци ја 
за по сле них у ин сти ту ци ја ма кул ту ре и за шти
те у Ср би ји.

28. мар та до 2. апри ла 2011. го ди не: Да ни е ла 
Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ ник управ ни ка 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је на Сај
му кон зер ва ци је у Фе ра ри (Ита ли ја), у окви ру 
де ле га ци је Ср би је ко ја је пред ста ви ла свет ску 
ба шти ну у Ср би ји и ак тив но сти на ње ној за
шти ти и пре зен та ци ји.

29. мар та 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир По пов је уче ство вао 
у про мо ви са њу књи ге ака де ми ка Ва си ли ја Кре
сти ћа у ор га ни за ци ји Дру штва чла но ва Ма ти
це срп ске у Зре ња ни ну.

30. мар та 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп
ске ака де мик Че до мир По пов, пот пред сед ник 
проф. др Слав ко Гор дић и ге не рал ни се кре тар 
проф. др Ду шан Ни ко лић су уче ство ва ли у ра ду 
са стан ка Ор га ни за ци о ног од бо ра за обе ле жа ва
ње ју би ле ја До си те ја Об ра до ви ћа у За ду жби ни 
До си теј Об ра до вић у Бе о гра ду.
30. мар та 2011. го ди не: до пи сни члан СА НУ 
и управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске Ми ро 
Вук са но вић при су ство вао је сед ни ци Управ ног 
од бо ра За ду жби не Иве Ан дри ћа на ко јој је по
вољ но оце њен рад на из ра ди Би бли о гра фи је Иве 
Ан дри ћа у Би бли о те ци Ма ти це срп ске.
31. мар та 2011. го ди не: Из да вач ки цен тар Ма
ти це срп ске пре дао је у штам пу књи ге дру гог 
ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти – Јо ван Скер лић (при ре дио ака де
мик Пре драг Па ла ве стра) и За ха ри ја Ор фе лин 
(при ре дио Бо ри вој Ча лић). 
31. мар та 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир По пов је одр жао са
ста нак по во дом за вр шет ка из ло жбе Ма ти ца 
срп ска – 185 го ди на у слу жби срп ске кул ту ре са 
Ми ром Вук са но ви ћем, управ ни ком Би бли о те
ке Ма ти це срп ске, и мр Ти ја ном Пал ко вље вић, 
управ ни цом Га ле ри је Ма ти це срп ске. Са стан ку 
је при су ство вао ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске проф. др Ду шан Ни ко лић. 
То ком мар та ме се ца Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве
ња ков, по моћ ник управ ни ка Га ле ри је Ма ти це 
срп ске, уче ство ва ла је на кур су уса вр ша ва ња 
Co ur se of Mo dern and Contemporary Pa in ting 
Con ser va ti on у Цен трал ном ин сти ту ту за кон зер
ва ци ју у Бе о гра ду. Курс за еду ка ци ју бу ду ћих 
еду ка то ра из ове обла сти ор га ни зу је Цен трал ни 
ин сти тут за ре ста у ра ци ју из Ри ма.
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Хро но ло ги ја до га ђа ја 
11. фе бру а ра 2011. го ди не, у Га ле ри ји Срп ске ака де
ми је на у ка и умет но сти одр жа на је кон фе рен ци ја за 
ме ди је ко јом је на ја вље на ма ни фе ста ци ја Ма ти ца 
срп ска – 185 го ди на у слу жби срп ске кул ту ре. Но ви
на ри ма су се обра ти ли пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов, управ ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске и глав ни уред ник Из да вач ког цен тра 
Матице српске, до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са
но вић и управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске мр Ти
ја на Пал ко вље вић го во ри ма о са мој Ма ти ци срп ској 
и ње ним уста но ва ма, о ју би ле ју, о про гра ми ма у 
ко ји ма ће би ти пред ста вље не ак тив но сти Ма ти це 
срп ске, Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Га ле ри је Ма ти це 
срп ске и Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске и о из
ло жби Пор тре ти ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це 
срп ске. 
15. фе бру а ра 2011. го ди не, у 19 са ти отво ре на је ма
ни фе ста ци ја Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду и из ло ж
ба Пор тре ти ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп ске. 
По здрав ним ре чи ма при сут ни ма су се обра ти ли пред
сед ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти ака де
мик Ни ко ла Хај дин и пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов. О кон цеп ци ји из ло жбе 
го во ри ла је управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске и 
аутор из ло жбе мр Ти ја на Пал ко вље вић. Из ло жбу је 
отво рио ми ни стар кул ту ре у Вла ди Ре пу бли ке Ср би
је Не бој ша Бра дић. Овом до га ђа ју при су ство вао је 
ве ли ки број зва ни ца.
18. фе бру а ра 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји 
СА НУ одр жан је про грам Ма ти ца срп ска ју че, да нас, 
су тра. Том при ли ком о Ма ти ци срп ској, о ње ној 
исто ри ји, са вре ме ним ак тив но сти ма и пла но ви ма за 
бу дућ ност, го во ри ли су пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов, пот пред сед ник проф. др 
Сло бо дан Ћур чић и ге не рал ни се кре тар проф. др Ду
шан Ни ко лић.
Том при ли ком пре ми јер но је при ка зан филм Та ко, а 
не ина че! (При ча о Ма ти ци срп ској). 
По во дом 185 го ди на од осни ва ња Ма ти це срп ске, у 
Га ле риј ском про сто ру Ту ри стич ке ор га ни за ци је Бе о
гра да, у ули ци Кне за Ми хаи ла, све ча но је отво ре на 
из ло жба по све ће на Јо ва ну Ха џи ћу, јед ном од осни
ва ча и пр вом пред сед ни ку Ма ти це срп ске. На отва ра
њу су го во ри ли ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Бе о гра да Де јан Ве се ли нов, пред сед ник Ма ти це срп
ске ака де мик Че до мир По пов и ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић.
22. фе бру а ра 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји 
СА НУ одр жан је про грам Ле то пис Ма ти це срп ске и 
по чет на књи жев на из да ња. О нај ста ри јем жи вом 
књи жев ном ча со пи су го во ри ли су глав ни и од го вор
ни уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске проф. др Дра
ган Ста нић, чла но ви Уред ни штва проф. др Ми хај ло 
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Пан тић и проф. др Јо ван По пов, са рад ни ци Ле то
пи са ака де мик Љу бо мир Си мо вић, Ми ро слав Јо сић 
Ви шњић и Рај ко Пе тров Но го.
23. фе бру а ра 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји 
СА НУ одр жан је про грам На уч на оде ље ња Ма ти це 
срп ске. О исто ри ја ту и ак тив но сти ма на уч них оде
ље ња Ма ти це срп ске го во ри ли су се кре тар Оде ље ња 
за дру штве не на у ке проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, 
се кре тар Оде ље ња за при род не на у ке и глав ни уред
ник Збор ни ка Ма ти це срп ске за при род не на у ке ака
де мик Ру долф Ка сто ри, глав ни уред ник Збор ни ка Ма
ти це срп ске за књи жев ност и је зик проф. др Јо ван 
Де лић и се кре тар Оде ље ња за ли ков не умет но сти и 
глав ни уред ник Збор ни ка Ма ти це срп ске за ли ков не 
умет но сти проф. др Алек сан дар Ка ди је вић.
25. фе бру а ра 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји 
СА НУ одр жан је про грам Пра во пи сна и фи ло ло шка 
из да ња. О ду го го ди шњем ан га жо ва њу Ма ти це срп
ске на не го ва њу срп ског је зи ка го во ри ли су се кре тар 
Оде ље ња за књи жев ност и је зик, је дан од ауто ра 
Пра во пи са срп ско га је зи ка, ру ко во ди лац ви ше на уч
но и стра жи вач ких про је ка та у овој обла сти проф. др 
Ма то Пи жу ри ца и глав ни уред ник Збор ни ка Ма ти
це срп ске за сла ви сти ку проф. др Пре драг Пи пер.
1. мар та 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји СА НУ 
одр жан је про грам Лек си ко граф ска из да ња Ма ти це 
срп ске. О на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма и из да
њи ма из обла сти ен ци кло пе ди сти ке го во ри ли су ака
де мик Че до мир По пов, глав ни уред ник Срп ског би о
граф ског реч ни ка, проф. др Дра ган Ста нић, глав ни 
уред ник Срп ске ен ци кло пе ди је и проф. др Љи ља на 
Пе ши кан Љу шта но вић, глав ни уред ник Лек си ко на 
пи са ца.
4. мар та 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји СА НУ 
одр жан је про грам Дан Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це 
срп ске. О бо га тој ру ко пи сној збир ци и дру гим фон
до ви ма ко ји се чу ва ју у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це 
срп ске го во ри ли су проф. др Бран ко Бе шлин, прет
ход ни и Па вле Ста но је вић, са да шњи управ ник Ру ко
пи сног оде ље ња.
8. мар та 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји СА НУ 
одр жан је про грам Дан Би бли о те ке Ма ти це срп ске. 
О нај ста ри јој срп ској на ци о нал ној би бли о те ци и 
пр вој јав ној на уч ној би бли о те ци у Ср ба го во ри ли су 
проф. др Ма ри ја Кле ут, пред сед ни ца Управ ног од бо
ра, до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, управ ник, 
Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, за ме ник управ ни ка и 
мр Ду ши ца Гр бић и Ма ри ја Јо ван цаи, ру ко во ди о ци 
оде ље ња Би бли о те ке.
9. мар та 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји СА НУ 
одр жан је про грам Дан Га ле ри је Ма ти це срп ске. О 
бо га тим фон до ви ма Га ле ри је, ње ној исто ри ји и са
вре ме ним ак тив но сти ма го во ри ли су проф. др Ми
ро слав Ти мо ти је вић, пред сед ник Управ ног од бо ра, 
проф. др Ли ди ја Ме ре ник, пред сед ни ца Над зор ног 
од бо ра, мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца и Да ни е
ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ ник управ ни це Га ле
ри је Ма ти це срп ске.
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11. мар та 2011. го ди не, у 11 са ти, у Га ле ри ји СА НУ 
одр жан је про грам Дан Из да вач ког цен тра Ма
ти це срп ске. О про грам ској ори јен та ци ји и зна чај
ним из да вач ким по ду хва ти ма го во ри ли су ауто ри 
ИЦМС ака де ми ци Пре драг Па ла ве стра и Ма ти ја 
Бећ ко вић, проф. др Слав ко Гор дић, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске и до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук
са но вић, глав ни и од го вор ни уред ник.
15. мар та 2011. го ди не, у 19 са ти одр жа на је све ча
ност ко јом је за тво ре на ма ни фе ста ци ја Да ни Ма
ти це срп ске у Бе о гра ду. О са рад њи Ма ти це срп ске 
и СА НУ и зна ча ју одр жа не ма ни фе ста ци је го во ри
ли су ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић, ге не рал ни 
се кре тар СА НУ, пот пред сед ник Ма ти це срп ске и 
ака де мик Ђор ђе Зло ко вић, пред сед ник Са ве та Га
ле ри је СА НУ и Је ле на Ме жин ски Ми ло ва но вић, 
в. д. управ ни ка Га ле ри је СА НУ. Све ча ност је на
ста вље на кон цер том у ко јем су уче ство ва ли Ду шан 
Tрбојевић, кла вир, Ма ја Рај ко вић, кла вир, Ане та 
Илић, со пран и Ли ди ја Стан ко вић, кла вир. Из ве
де на су де ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа, Иси до ра Ба
ји ћа, Алек сан дра Мор фи дис Ни си са, Ду ша на Ра
ди ћа, Де ја на Де спи ћа, Пе тра Ко њо ви ћа, Ми ло ја 
Ми ло је ви ћа и Ста ној ла Ра ји чи ћа.

Ор га ни за ци ја
Чла но ви Од бо ра за при пре му ма ни фе ста ци је Ма
ти ца срп ска – 185 го ди на у слу жби срп ске кул ту ре 
би ли су ака де мик Че до мир По пов, пред сед ник Ма
ти це срп ске, мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца 
Га ле ри је Ма ти це срп ске и до пи сни члан СА НУ 
Ми ро Вук са но вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске. Аутор кон цеп ци је из ло жбе Пор тре ти 
ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп ске и се лек тор 
екс по на та би ла је мр Ти ја на Пал ко вље вић.
На из ло жби је при ка за но 85 умет нич ких де ла (82 
сли ке и 3 скулп ту ре). Уз пор тре те ча сни ка и до
бро тво ра из ло же не су би о гра фи је на срп ском и 
ен гле ском је зи ку, при пре мље не у окви ру раз вој
ног про јек та Пан те он Ма ти це срп ске (ру ко во ди
лац проф. др Ду шан Ни ко лић), ко ји је ре а ли зо ван 
под по кро ви тељ ством Гра да Но вог Са да. Аутор 
би о гра фи ја је Дра га на Бе ле сли јин а тек сто ве је на 
ен гле ски пре вео Ан дреј Кал мар. Из ло жба је упот
пу ње на ко пи ја ма ру ко пи са из Ру ко пи сног оде ље
ња Ма ти це срп ске, ко је су при ре ди ле Алек сан дра 
Јо ва но вић и Ву ки ца Ту ца ков, као и од ли ко ва њи ма 
чи ји су но си о ци би ли ча сни ци Ма ти це срп ске.
По се ти о ци ма је омо гу ће но да пу тем три ком пју
тер ска тер ми на ла (to uch scre en) при сту пе елек трон
ским ба за ма по да та ка Пан те он Ма ти це срп ске 
(са кра ћим би о гра фи ја ма ча сни ка и до бро т во ра, на 
срп ском и ен гле ском је зи ку) и Срп ски би о граф ски 
реч ник (са оп шир ни јим би о гра фи ја ма по је ди них 
лич но сти). 
У скло пу ма ни фе ста ци је пре ми јер но је при ка зан 
филм Та ко, а не ина че! (При ча о Ма ти ци срп ској). 
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Филм је сни мљен уз по др шку Јав ног ме диј ског сер
ви са Вој во ди не, по сце на ри ју Иси до ре По по вић, 
у про дук ци ји Па но ра ма гру пе из Но вог Са да, а ре
жи рао га је Алек сан дар Ка ри шик. О Ма ти ци срп
ској у фил му го во ре ака де мик Че до мир По пов, 
пред сед ник, проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни 
се кре тар, до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, 
управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске и глав ни 
уред ник Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, мр Ти
ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп
ске и проф. др Дра ган Ста нић, уред ник Ле то пи са 
Матице српске.
Би бли о те ка Ма ти це срп ске је има ла сво ју ви део 
пре зен та ци ју.
За ову при ли ку штам пан је се ри јал про мо тив них 
ле та ка (фла је ра) за сва ко пред ста вља ње Ма ти це 
срп ске, ње них ин сти ту ци ја и ак тив но сти, по на
о соб. Тај про мо тив ни ма те ри јал при пре ми ла је 
мр Ти ја на Пал ко вље вић у са рад њи са Ди зајн сту
ди ом 3 Oran ges De sign. По се ти о ци ма су де ље ни 
и ра ни је при пре мље ни фла је ри о Ма ти ци срп ској 
(на срп ском, ен гле ском, ру ском, фран цу ском и не
мач ком је зи ку), фла је ри о Пан те о ну Ма ти це срп
ске (на срп ском и ен гле ском) и Гла сни ци Ма ти це 
срп ске.
У ре а ли за ци ји из ло жбе Пор тре ти ча сни ка и до
бро тво ра Ма ти це срп ске уче ство вао је струч ни 
тим Га ле ри је Ма ти це срп ске: мр Ти ја на Пал ко вље
вић, мр Да ни ло Вук са но вић, Дар ко Де спо то вић, 
Дар ко Ђор ђе вић и Алек сан дра Сте фа нов.
Кон церт на све ча ном за тва ра њу ма ни фе ста ци је 
ор га ни зо ва ла је Мар та Ти шма, струч ни са рад ник 
Оде ље ња Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и 
му зику.
За про то кол и од но се са јав но шћу би ла је за ду же
на До бри ла Мар ти нов. 
У Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 
сва ко днев но су би ли при сут ни за по сле ни из Ма
ти це срп ске, Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Га ле ри
је Ма ти це срп ске: Со ња Боб, Алек сан дар Де ве так, 
Гор да на Ђи лас, Јул ки ца Ђу кић, Мир ја на Зр нић, 
Алек сан дра Јо ва но вић, Бра ни слав Ка ра но вић, 
Ог њен Ка ра но вић, До бри ла Мар ти нов, Вла ди мир 
Ни ко лић, Дра ган Ту бић, Ву ки ца Ту ца ков, Бра ни
слав По по вић и Вла ди мир Шо вљан ски.
Про гра му одр жа ном 8. мар та при су ство ва ло је пе
де сет би бли о те ка ра БМС, а про гра му 11. мар та њих 
пе де се так. 
Ма ни фе ста ци ја је ре а ли зо ва на сред стви ма Ми ни
стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, По кра јин ског 
се кре та ри ја та за кул ту ру Ауто ном не По кра ји не Вој
во ди не и Гра да Но вог Са да. Део тро шко ва оси гу
ра ња спон зо ри сао је ДДОР Но ви Сад.

__________

Из ло жбу и пра те ће про гра ме ви де ло је 24.680 по
се ти ла ца.
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