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1. апри ла 2011. го ди не: до де ље на је тра ди ци о нал на Пу пи
но ва на гра да Ма ти це срп ске за 2011. го ди ну. Пр ва на гра да 
Та ма ри Ће ра нић (Уни вер зи тет у Но вом Са ду, ФТН, Ка те
дра за те ле ко му ни ка ци је и об ра ду сиг на ла) за ди плом скима
стер рад Акви зи ци ја и пре нос по да та ка од ма ле хи дро е лек
тра не до дис пе чер ског цен тра. Дру га на гра да Јо ва ни Бе лић 
(Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Елек тро тех нич ки фа кул тет, Од
сек за фи зич ку елек тро ни ку) за ди плом ски рад Кла си фи
ка ци ја и ре кон струк ци ја ма ни пу ла тив них по кре та ша ке 
ко ри шће њем CYBER ру ка ви це и Јо ва ну Ба ји ћу (Уни вер зи тет 
у Но вом Са ду, ФТН, Де парт ман за енер ге ти ку, елек тро
ни ку и те ле ко му ни ка ци је) за ди плом скима стер рад Фи бер 
оп тич ки сен зо ри ба зи ра ни на про ме ни ин тен зи те та све
тло сти у оп тич ком влак ну. Тре ћа на гра да Ми ло шу Ко ци ћу 
(Уни вер зи тет у Ни шу, Ма шин ски фа кул тет, Ка те дра за хи
дро е нер ге ти ку) за ди плом ски рад Не ста ци о нар ни маг нет
но хи дро ди на мич ки тем пе ра тур ни гра нич ни слој не сти шљи
вог флу и да и Вла ди ми ру Ми ло са вље ви ћу (Уни вер зи тет у 
Но вом Са ду, ФТН, Де парт ман за енер ге ти ку, елек тро ни ку 
и те ле ко му ни ка ци је) за ди плом скима стер рад Пре нос по
да та ка при ге о фи зич ким ка ро та жним ме ре њи ма HBD3 ко
до ва њем.

1. и 8. апри ла 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. 
Алек сан дра Сте фа нов, ку стос Га ле ри је одр жа ла је ту ма че ње 
из ло жбе под на зи вом Шет ња Лу вром у ко јем су по се ти о ци 
има ли при ли ке да се на при ме ри ма Ке ше ље вих цр те жа из 
Лу вра упо зна ју са раз во јем исто ри је умет но сти од нај ра ни
јих тра го ва кул ту ре до кра ја XIX ве ка (1. април). 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 (8. април).

2. апри ла 2011. го ди не: Би бли о те ку Ма ти це срп ске и Ма ти
цу срп ску, пред во ђе на сво јим во ди чем Евом Те ре њи Ке ле мен, 
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ПО ВО ДОМ 30. БРО ЈА ГЛАСНИКА

ГласникМатицесрпске је по кре нут 1946. го ди не на 
ини ци ја ти ву та да шњег се кре та ра Ма ти це срп ске 
Жи ва на Ми ли сав ца, ко ји је иза бран и за пр вог уред
ни ка гла си ла. Из ла зио је по вре ме но до 1949. го ди не 
у оби му од јед ног до два штам пар ска та ба ка, ве ли
чи не Б5. То ком три го ди не из ла же ња об ја вље но је 
12 бро је ва. 
Кон цеп ци ја та да шњег ГласникаМатицесрпске ба
зи ра ла се на са оп шта ва њу го ди шњих из ве шта ја Ма
ти це срп ске, установа чији је била оснивач, као и 
пру жа њу ин фор ма ци ја о но вим из да њи ма Ма ти це 
срп ске и о при ре ђе ним књи жев ним ве че ри ма. По
ред то га по сто јао је крат ки ко мер ци јал ни блок у 
ко  јем су об ја вљи ва не ре кла ме по зна тих за на тли ја 
и фа бри ка као што су по сла сти чар ни ца „Кор зо“, 
фа бри ка сан ду ка „Др во про мет“, Град ски ма га зин... 
По след њи број иза шао је 29. но вем бра 1949. Од та да 
су ин фор ма ци је о ра ду Ма ти це срп ске и ње них 
ин сти ту ци ја по вре ме но об ја вљи ва не у Летопису, а 
по том и у РадуMатицесрпскеко ји из ла зи јед ном 
го ди шње.
Но ва се ри ја ГласникаМатице српске је по кре ну та 
ше зде се так го ди на ка сни је. Од лу ку о то ме је до нео 
Из вр шни од бор Ма ти це срп ске на сед ни ци одр жа
ној 19. ма ја 2008. го ди не. Гла си ло је по кре ну то ра ди 
ре дов ни јег и пот пу ни јег ин фор ми са ња са рад ни ка 
Ма ти це срп ске и ши ре јав но сти о ак тив но сти ма нај
ста ри је кул тур не и на уч не ин сти ту ци је срп ског на
ро да. У Гласнику се об ја вљу ју крат ке ин фор ма ци је 
о сва ко днев ном ра ду ча сни ка, на уч них са рад ни ка 
и чла но ва Струч не слу жбе 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. Гла си ло доноси 
ре тро спек ти ву до га ђа ја из прет ход ног ме се ца и на ја
ву до га ђа ја за на ред ни ме сец. По вре ме но се об ја вљу ју 
те мат ски при ло зи ко ји са др же оп шир ни је тек сто ве 
о зна чај ни јим ак тив но сти ма и зна ме ни тим лич но
сти ма. На по леђ ини Гласника се об ја вљу ју по да ци 
о нај но ви јим из да њи ма Ма ти це срп ске и ње них 
ин сти ту ци ја. 
За раз ли ку од гла си ла из пр вог се ри ја ла, но ви Гла
сник из ла зи јед ном ме сеч но, у оби му од јед ног до два 
штам пар ска та ба ка, ве ли чи не А4. Тек сто ви се штам
па ју дво сту бач но, са фо то гра фи ја ма и дру гим гра
фич  ким при ло зи ма у пу ном ко ло ру и на ква ли тет
ној хар ти ји. До са да об ја вље них тридесет бро је ва 
до ступ ни су и у елек трон ској фор ми, на Интернет
стра ни ци Ма ти це срп ске: www.maticasrpska.org.rs
Кон цеп ци ја Гласника, ин фор ма ци је и при ло зи ре
зул тат су ра да ре дак ци је ко ју чи не: Алек сан дра Јо ва
но вић, Ву ки ца Ту ца ков и Љи ља на Дра жић (за по
сле не у Ма ти ци срп ској), Сил ви ја Чам бер и Ива на 
Гр гу рић (за по сле не у Би бли о те ци Ма ти це срп ске) 
и Сне жа на Ми шић (за по сле на у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске). За фо то гра фи је су за ду же ни Бра ни слав Лу
чић и Са ша Ку лић, а за пре лом тек ста Вла ди мир 
Ва тић. Лек тор и ко рек тор је Вла ди мир Шо вљан ски. 
Глав ни уред ник Гласника је проф. др Ду шан Ни ко
лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске.

ВукицаТуцаков

АлександраЈовановић



по се ти ла је гру па ту ри ста из ма ђар ског гра да Кеч ке ме та. 
По се ти о ци, њих око че тр де сет, про фе со ри, све ште ни ци, ле
ка ри, пен зи о не ри и омла ди на из Ре фор мат ске кал ви ни стич
ке цр кве не оп шти не Кеч ке ме та, при мље ни су у Све ча ној 
са ли Ма ти це срп ске где им је Пе тер Хај нер ман, би бли о те кар 
ин фор ма тор одр жао пре да ва ње о исто ри ја ту, ра ду и зна ча
ју Ма ти це срп ске и Би бли о те ке Ма ти це срп ске, а по том су 
об и шли све ча не са ло не Ма ти це срп ске, Пан те он Ма ти це 
срп ске, ка та лог и чи та о ни це Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

2. апри ла 2011. го ди не: Ма ти цу срп ску је по се ти ла гру па 
на гра ђе них уче ни ка у ор га ни за ци ји Фон да ци је „Ла за Ко
стић” у окви ру про гра ма „Ста за ма Ла зе Ко сти ћа”. На гра ђе 
не уче ни ке је до че ка ла До бри ла Мар ти нов, струч ни са рад ник 
за про то кол и од но се са јав но шћу и упо зна ла их са бо га том 
исто ри јом Ма ти це срп ске.

2, 9. и 16. апри ла 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
су се 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 април је био по све ћен уло зи и 
зна ча ју жи во ти ња кроз исто ри ју људ ске ци ви ли за ци је и 
раз ли чи тим на чи ни ма на ко ји су их умет ни ци при ка зи ва
ли. Кроз три ре а ли зо ва не ра ди о ни це: Из гу бље ни свет чу де
сних џи но ва (2. април); Ме мо а ри јед ног ко ња (9. април) и 
Мо ја жи во ти ња, мој мо дел (16. април) де ца су се упо зна ла 
са из гу бље ним све том ди но са у ру са и дру гих жи во тињ ских 
вр ста ко је су на се ља ва ле на шу пла не ту. Ра ди о ни це су во ди
ле Алек сан дра Сте фа нов и Сне жа на Ми шић, ку сто си Га ле
ри је, за јед но са са рад ни ца ма са Од се ка за пе да го ги ју Фи ло
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

4. апри ла 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

4. апри ла 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 Са ве та за 
обе ле жа ва ње 200. го ди шњи це мо дер не срп ске ди пло ма ти је 
у Ми ни стар ству спољ них по сло ва.

4. апри ла 2011. го ди не: Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске 
отво рио је прет пла ту за дру го ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је 
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти.

4. и 7. апри ла 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у о кви
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 уче ни ке Сред ње 
умет нич ке шко ле „Бог дан Шу пут“ (4. април) и чла но ве ор га
ни за ци је Пер. Арт (7. април). Ку стос Алек сан дра Сте фа нов 
је упо зна ла уче ни ке 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 по став ком 
и Га ле ри јом, 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.

6. апри ла 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 са проф. др Ма ри
јом Шкри њар, пред сед ни ком Ор га ни за ци о ног од бо ра IV ме
ђу на род ног на уч ног ску па Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги је 
и ми ко зе. Са стан ку су при су ство ва ли проф. др Ду шан Ни
ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, Мир ја на Зр нић, 
струч ни са рад ник Оде ље ња за при род не на у ке и До бри ла 
Мар ти нов, струч ни са рад ник за про то кол и од но се са јав
но шћу.

6. апри ла 2011. го ди не: Управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп
ске Ми ро Вук са но вић при су ство вао је по ла га њу ве на ца и ко
ме мо ра тив ном ску пу на ме сту где је 1941. го ди не у на ци стич
ком бом бар до ва њу из го ре ла На род на би бли о те ка Ср би је.

7. апри ла 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 Скуп шти не Срп ске ака
де ми је на у ка и умет но сти.

7. апри ла 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик 
Че до мир По пов и проф. др Дра ган Ста нић, глав ни уред ник 
Срп ске ен ци кло пе ди је, има ли су са ста нак са по моћ ни ком 
ди рек то ра За во да за уџ бе ни ке проф. др Сло бо да ном Мар
ко ви ћем у ве зи са про јек том Срп ска ен ци кло пе ди ја.

7. апри ла 2011. го ди не: одр жан је са ста нак Ста ту тар не ко
ми си је Ма ти це срп ске.

7. апри ла 2011. го ди не: одр жан је са ста нак Над зор ног од
бо ра Ма ти це срп ске.

7. апри ла 2011. го ди не: одр жан је са ста нак Жи ри ја за до де
лу Бран ко ве на гра де.

8. апри ла 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Управ ног од бо ра 
Ма ти це срп ске.

8. апри ла 2011. го ди не: проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, се
кре тар Оде ље ња за дру штве не на у ке уче ство ва ла је у ра ду 
сед ни це На ци о нал ног са ве та за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.

8. апри ла 2011. го ди не: у про сто ри ја ма Ма ти це срп ске, 
сед ни цом чла но ва Управ ног од бо ра Мен се, обе ле же но је 65 
го ди на Мен се ин тер на ци о нал, 20 го ди на Мен се вој во ђан ске 
ре ги је и 10 го ди на Мен се Ср би је. Скуп је по здра вио ге не
рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. 
Сед ни ци су при су ство ва ли и пред став ни ци Уста но ве Ра до
сно де тињ ство и Кан це ла ри је за европ ске по сло ве. 

8. апри ла 2011. го ди не: Управ ни од бор Ма ти це срп ске усво
јио је Из ве штај о ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске за 2010. 
го ди ну.

8. апри ла 2011. го ди не: Управ ни од бор Ма ти це срп ске усво
јио је Из ве штај о ра ду Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске за 
2010. го ди ну са ин фор ма ци јом о осни ва њу Цен тра.
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8. апри ла 2011. го ди не: За вр шен је елек трон ски унос за пи
са за Би бли о гра фи ју Иве Ан дри ћа ко ја има 15.584 за пи са.

11. aприла 2011. го ди не: у Све ча ном са ло ну Ма ти це срп ске, 
еки па TV Fran ce 24, на че лу са уред ни цом Euro pe an Af fa irs, 
Ca ro li ne de Ca ma ret, сни ми ла је еми си ју o на шим про сла
вље ним умет ни ци ма ван гра ни ца на ше зе мље: Ка та ри ни 
Јо ва но вић, со пра ну, са да шњом ди рек тор ком Опе ре На род
ног по зо ри шта у Бе о гра ду и Зо ра ном Ја ње то вим, стрип 
цр та чем, Но во са ђа ни ном, ко ји је ви со ко це њен у Фран цу
ској. До ма ћин ТВ еки пи и умет ни ци ма би ла је Мар та Ти шма, 
струч ни са рад ник Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи
ку и Оде ље ња за ли ков не умет но сти. Еми си ја је сни ма на на 
фран цу ском и ен гле ском је зи ку. У увод ном де лу еми си је, 
на од го ва ра ју ћи на чин, пред ста вље на је јав но сти Ма ти ца 
срп ска као нај зна чај ни ја срп ска ин сти ту ци ја кул ту ре и на
у ке ко ја ове го ди не сла ви 185го ди шњи цу сво га по сто ја ња. 
Еми си ја је пре ми јер но еми то ва на 30. апри ла 2011. го ди не.

11. апри ла 2011. го ди не: при ре ђе на је кон фе рен ци ја за штам
пу по во дом одр жа ног ску па о је зи ку под на зи вом Ак ту ел но 
ста ње лин гви стич ке на у ке и је зич ке кул ту ре у нас. При сут не 
је у име Ма ти це срп ске по здра вио проф. др Ду шан Ни ко лић, 
ге не рал ни се кре тар, а о ра ду и за кључ ци ма ску па го во ри ли 
су пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Слав ко Гор дић 
и проф. др Ма то Пи жу ри ца, се кре тар Оде ље ња за књи жев
ност и је зик. 

11, 12, 13, 14. и 15. апри ла 2011. го ди не: у Учи о ни ци Би бли
о те ке Ма ти це срп ске одр жан је Ин струк тив ни се ми нар за 
кан ди да те ко ји по ла жу струч ни ис пит у би бли о теч кој де
лат но сти у ма ју 2011.

12. апри ла 2011. го ди не: у ор га ни за ци ји ком па ни је Ме ди ја
ин вент и Фа кул те та тех нич ких на у ка Уни вер зи те та у Но вом 

Са ду, у се ди шту Ма ти це срп ске, одр жа на је све ча ност по во
дом до де ле на гра да из Фон да Ми ша Ана ста си је вић. Све ча
но сти су при су ство ва ли Ње го ва све тост па три јарх срп ски 
го спо дин Ири неј, Ве ри ца Ка ла но вић, пот пред сед ник Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је, Иштван Па стор (Is tván Pás ztor), пот пред
сед ник Вла де Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не и по кра јин
ски се кре тар за при вре ду, Ки рил Крав чен ко (Ки рилл Крав
чен ко), ге не рал ни ди рек тор Нафт не ин ду стри је Ср би је и 
ве ли ки број дру гих лич но сти из јав ног жи во та Ср би је. У име 
Ма ти це срп ске го сте је до че као и у све ча ној са ли по здра
вио ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан 
Ни ко лић. Уче сни ци ску па су се том при ли ком упо зна ли са 
исто ри јом и ак ту ел ним про јек ти ма нај ста ри је срп ске на уч
не и кул тур не ин сти ту ци је, а по том су раз гле да ли Пан те он 
Ма ти це срп ске. 

12. апри ла 2011. го ди не: управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп
ске Ми ро Вук са но вић по се тио је Би бли о те ку „Ду шан Ра дић” 
у Вр њач кој Ба њи, на по зив ди рек то ра Ог ње на То па ло ви ћа.

13. апри ла 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни
ца Га ле ри је, Сне жа на Ми шић, на чел ник Оде ље ња за про
гра ме и пре зен та ци ју, и Не над Вој но вић, прав никструч ни 
са рад ник, при су ство ва ли су се ми на ру „Фон до ви ЕУ – Европ
ске пер спек ти ве раз во ја кул ту ре и умет но сти у АП Вој во ди
ни“ ко ји је одр жан у ве ли кој са ли Скуп шти не АП Вој во ди не. 
Се ми нар о тех нич ким аспек ти ма из ра де про јект не до ку мен
та ци је ор га ни зо вао је Фонд „Европ ски по сло ви“ АП Вој во
ди не у са рад њи са По кра јин ским се кре та ри ја том за кул ту ру 
и јав но ин фор ми са ње. 

13. апри ла 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Слав ко Гор дић и ге не рал ни се кре тар проф. др Ду
шан Ни ко лић су при су ство ва ли Скуп шти ни Срп ског кул тур
ног цен тра Све ти Са ва у Су бо ти ци и све ча но сти по во дом 
два де се то го ди шњи це ра да у окви ру Не де ље Пра во сла вља у 

4
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Су бо ти ци. У име Ма ти це срп ске при сут ни ма се обра тио 
проф. Гор дић. 

13. апри ла 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је одр
жан са ста нак са Да ни је лом Ште вин, в. д. ди рек то ри цом На
род не би бли о те ке „Ђу ра Јак шић“ из Срп ске Цр ње, и Ми ла ном 
Ми ци ћем, по моћ ни ком по кра јин ског се кре та ра за кул тур
но на сле ђе и јав не збир ке, а по во дом при ре ђи ва ња из ло жбе 
де ла Ђу ре Јак ши ћа из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске то
ком обе ле жа ва ња ма ни фе ста ци је 50. да ни Ђу ре Јак ши ћа – 
Ли пар ске ве че ри у Срп ској Цр њи. 

13. 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 ме ђу на род ном сим по зи ју му Про сто ри пам ће ња ко ји је 
одр жан на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду (12–14. април 
2011). На сим по зи ју му ко ји су ор га ни зо ва ли Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Бе о гра ду и Му зеј при ме ње не умет но сти у Бе о
гра ду, Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков се пред ста ви ла из ла
га њем на те му Ми кро свет умет нич ког де ла као про стор 
пам ће ња.

14. апри ла 2011. го ди не: Га ле ри ју Ма ти це срп ске је по се ти
ла др Ла ви ни ја Де вен порт, су пру га бри тан ског ам ба са до ра 
у Ср би ји Мај кла Де вен пор та. На кон при је ма код управ ни
це Га ле ри је мр Ти ја не Пал ко вље вић, го спо ђу Де вен порт је 
са исто ри ја том Га ле ри је и ње ном стал ном по став ком упо
зна ла Сне жа на Ми шић, на чел ник Оде ље ња за про гра ме и 
пре зен та ци ју.

15. апри ла 2011. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли уче
ни ци при ват не гим на зи је „ЕГим на зи ја“ из Но вог Са да. У 
прат њи сво јих про фе со ра уче ни ци су се у раз го во ру са Алек
сан дром Јо ва но вић, струч ним са рад ни ком Ру ко пи сног оде
ље ња, упо зна ли са исто ри јом Ма ти це срп ске.

15. апри ла 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у окви
ру ци клу са Га ле риј ске при че при ре ђе на је Ку сто ска при ча 

под на зи вом Мај ска скуп шти на 1848 Па вла Си ми ћа – из ме
ђу умет нич ког де ла и па три от ске ико не. О на стан ку сли ке, 
ње ном кон цеп ту, зна че њу и ту ма че њу, о ње ној за ни мљи вој 
исто ри ји као и о то ме на ко ји на чин је сли ка по ста ла вла
сни штво Га ле ри је Ма ти це срп ске го во ри ла је Сне жа на Ми
шић, ку стос Га ле ри је.

15. апри ла 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Слав ко Гор дић је при су ство вао све ча но сти по во
дом обе ле жа ва ња 200. го ди шњи це по ста вље ња До си те ја 
Об ра до ви ћа на ме сто пр вог срп ског ми ни стра про све те, под 
на зи вом До си теј – зна ње без гра ни ца у На род ном по зо ри шту 
у Бе о гра ду.

17. апри ла 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ду шан Ни ко лић је у Бе о гра ду уче ство вао у ра ду 
Скуп шти не Удру же ња прав ни ка Ср би је. Том при ли ком 
иза бран је за чла на Пред сед ни штва Удру же ња. 

17. до 20. апри ла 2011. го ди не: Не над Вој но вић, прав ник 
струч ни са рад ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су ство вао 
је се ми на ру „Обу ка за по ла га ње ис пи та слу жбе ни ка за јав не 
на бав ке“ ко ји је одр жан на Па ли ћу у ор га ни за ци ји Ин фор
ма тив но по слов ног цен тра.

18. апри ла 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни
штва Ма ти це срп ске.

18. апри ла 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 пред се да вао 
је на сед ни ци Управ ног од бо ра Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ.

18. апри ла 2011. го ди не: управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске Ми ро Вук са но вић при су ство вао је на Ка ле мег да ну, 
ис пред спо менобе леж ја Ђу ри Да ни чи ћу, уру че њу На гра де 
„Ђу ро Да ни чић” ко ју до де љу је За јед ни ца ма тич них би бли
о те ка Ср би је, као члан жи ри ја и пр ви до бит ник на гра де. 
До бит ни ца на гра де је Сте ла Фи ли пи Ма ту ти но вић, ди рек
тор ка Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић” у 
Бе о гра ду. У ужем из бо ру за на гра ду би ла је Гор да на Ђи лас, 
ру ко во ди лац Оде ље ња за чу ва ње и ко ри шће ње пу бли ка ци ја 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

18. и 19. апри ла 2011. го ди не: у то ку дво днев ног бо рав ка у 
Ба ња лу ци у Ре пу бли ци Срп ској пот пред сед ник Ма ти це срп
ске проф. др Слав ко Гор дић обра тио се по здрав ном реч ју 
Скуп шти ни Дру штва чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске у 
Ре пу бли ци Срп ској, по том је го во рио са до пи сним чла ном 
СА НУ и глав ним уред ни ком Из да вач ког цен тра Ма ти це 
срп ске Ми ром Вук са но ви ћем на про мо ци ји Еди ци је Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти и при су ство вао про мо ци ји ро
ма на Ран ка Ри со је ви ћа Го спод ска ули ца чи ји је из да вач Из да
вач ки цен тар Ма ти це срп ске.

19. апри ла 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан 
Ни ко лић је при мио ди рек то ра Срп ског кул тур ног цен тра 
Све ти Са ва из Су бо ти це го спо ди на Ми ла на Ма ро ди ћа. Том 
при ли ком во ђе ни су раз го во ри о из ра ди но ве ју би лар не ме
да ље са ли ком Са ве По по ви ћа Те ке ли је, по мо де лу ко ји је 
1861. го ди не са чи нио Ак сен ти је Ма ро дић. 

19. апри ла 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уред ни штва 
Збор ни ка Ма ти це срп ске за исто ри ју у Бе о гра ду, у Срп ској 
ака де ми ји на у ка и умет но сти.

20. апри ла 2011. го ди не: управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске Ми ро Вук са но вић при су ство вао је Скуп шти ни Дру
штва чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске у Ба ња лу ци. Том 
при ли ком је у згра ди АНУРС 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
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вач ког цен тра Ма ти це срп ске. Го во ри ли су: глав ни и од го
вор ни уред ник Цен тра Ми ро Вук са но вић, уред ник проф. 
др Слав ко Гор дић и проф. др Бран ко Ле тић.

20. апри ла 2011. го ди не: управ ни ка Би бли о те ке Ма ти це срп
ске Ми ра Вук са но ви ћа при ми ла је в. д. управ ни ка На род не 
и уни вер зи тет ске би бли о те ке Ре пу бли ке Срп ске Љи ља Пе
тро вић Зе чић. Раз го ва ра ло се о раз ме ни оба ве зног при мер
ка и дру гим об ли ци ма са рад ње.

20. апри ла 2011. го ди не: у Ба ња лу ци је пред ста вљен ро ман 
Го спод ска ули ца Ран ка Ри со је ви ћа, об ја вљен у Еди ци ји Ма
ти ца 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 Ран ко Па вло вић, 
књи жев ник из Ба ња лу ке.

20–22. апри ла 2011. го ди не: одр жан је IV ме ђу на род ни на
уч ни скуп Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе. (Оп шир
ни је у при ло гу).

21. апри ла 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је све ча
но отво ре на из ло жба По клонзбир ка Ру жи це Бе бе Па вло вић. 
На отва ра њу из ло жбе су го во ри ли: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је, Ру жи ца Бе ба Па вло вић, сли кар ка, ака
де мик Ви дој ко Јо вић, проф. Алек сан дар Ђу рић и ака де мик 
Че до мир По пов, пред сед ник Ма ти це срп ске, ко ји је из ло жбу 
зва нич но отво рио. Из ло жба пред ста вља уста ље ну прак су 
Га ле ри је Ма ти це срп ске да при ре ђи ва њем из ло жби сво јих 
да ро да ва ца про мо ви ше не са мо по кло ње на де ла, већ и умет
ни ке и чин да ро ва ња као ва жан вид уве ћа ња му зеј ских ко
лек ци ја. Ру жи ца Бе ба Па вло вић је још јед на у ни зу са вре ме
них умет ни ка ко ја се од лу чи ла да ода би ром 29 по кло ње них 
ра до ва, 2010. го ди не, оста ви све до чан ство о свом ства ра ла
штву. Из ло же но је че тр де сет ра до ва Ру жи це Бе бе Па вло вић 
ко ји су на ста ли у пе ри о ду од 1969. до 2010. го ди не. Аутор 
тек ста у ка та ло гу и ку стос из ло жбе је Мир ја на Брм бо та, ви ши 
ку стос.

21. апри ла 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 има ли са ста нак у За ду жби ни До си
теј Об ра до вић по во дом обе ле жа ва ња го ди шњи це До си те ја 
Об ра до ви ћа.

22. апри ла 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уред ни штва 
Збор ни ка за фи ло ло ги ју и сла ви сти ку.

23. апри ла 2011. го ди не: иза шла је април ска све ска Ле то
пи са Ма ти це срп ске у ко јој по вла шће но ме сто има Сло бо
дан Ра ки тић, до бит ник „Зма је ве на гра де” Ма ти це срп ске 
за 2010. го ди ну. Пред ста вљен је сво јим сти хо ви ма и реч ју 
ко ју је из го во рио при ли ком при ма ња на гра де, о на гра ђе ној 

књи зи го во рио је Слав ко Гор дић а са ла у ре а том је раз го вор 
во дио Зо ран Хр. Ра ди са вље вић. Сво је про зне и по ет ске при
ло ге об ја вљу ју Ми лан Бу ње вац, Ра ди вој Шај ти нац, Сло бо
дан Ти шма, Ве ро љуб Ву ка ши но вић, Иво Мун ћан, Ми ли сав 
Ми лен ко вић и Бра ни слав Жи ва но вић. Ауто ри „Огле да” су 
Сер геј Хо ру жи (пре вод Дра го мир Да ви до вић) и Бо јан Јо
ва но вић. У „Све до чан стви ма” су при ло зи Ма ти је Бећ ко ви
ћа, Ми ра Вук са но ви ћа и Ста ни ше Тут ње ви ћа (о Еди ци ји 
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма
ти це срп ске), Рај ка Пе тро ва Но га и Ми ро сла ва Јо си ћа Ви
шњи ћа (са пред ста вља ња Ле то пи са у окви ру Да на Ма ти це 
срп ске у Бе о гра ду), In me mo ri am Мо ми Ка по ру Бран ка Сто
ја но ви ћа и текст Ми ла Лом па ра „О про ти вље њу злу у срп
ској кул ту ри”. О но вим књи га ма Го ра на Пе тро ви ћа, Гор
да не Ћир ја нић, Ми ла Лом па ра, Сло бо да на Вла ду ши ћа, 
До бри це Ћо си ћа, Пе тра Ми ло ра до ви ћа, Рад ми ле Ги кић 
Пе тро вић, Ти хо ми ра Пе тро ви ћа, Зо ра на Ђе ри ћа и Ми ха
и ла Ми лин ко ви ћа пи шу Дра га на Бе ле сли јин, Сла ви ца Га
ро ња Ра до ва нац, Зо ри ца Не сто ро вић, Љи ља на Пе ши кан 
Љу шта но вић, Ан ђел ко Ану шић, Алек сан дар Б. Ла ко вић, 
Ма ри ја Кле ут, Да вид Кец ман Да ко, Лу ка Кец ман и Пе ри ца 
Шпе хар, Ра ди вој Сто ка нов пред ста вља књи гу Ми ла на Са
ви ћа На ши ста ри ко ју су при ре ди ли Ми ли вој Не нин и Зо
ри ца Ха џић а Ма ја Бе ле ги ша нин Збор ник ра до ва По е ти ка 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа.

26. апри ла 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је одр
жан кон церт ита ли јан ског мај сто ра кла сич не ги та ре Сан те 
Тур си је у ор га ни за ци ји Му зич ке омла ди не Но вог Са да и 
Ака де ми је умет но сти Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

26. апри ла 2011. го ди не: пред ста вље на је књи га проф. др 
Дра го љу ба Р. Жи во ји но ви ћа, У по тра зи за за штит ни ком. 
Сту ди је о срп скоаме рич ким ве за ма 1870–1920, ко ју је об ја
вио „Ал ба трос плус”. Пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик 
Че до мир По пов је по здра вио при сут не и из ре као увод ну 
бе се ду. О књи зи су го во ри ли: Вла ди слав Јо ва но вић, доц. др 
Ми лош Ко вић, на уч ни са рад ник др Во ји слав Па вло вић и 
аутор.

27. апри ла 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 Из вр шног од бо ра Огран ка СА НУ у Но вом 
Са ду где је би ло ре чи о са рад њи са Би бли о те ком Ма ти це 
срп ске.

27. апри ла 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 пе ту елек трон ску из ло жбу по све
ће ну, по во дом 200 го ди на од ро ђе ња, Ка та ри ни Ива но вић 
(1811–1882), пр вој сли кар ки у срп ској умет но сти но ви јег 
до ба.
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27. апри ла 2011. го ди не: Ми ро Вук са но вић, глав ни и од го
вор ни уред ник 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, уз са гла
сност Уре ђи вач ког од бо ра, дао је са оп ште ње за јав ност по
во дом ре ак ци ја ми ни стар ста ва за кул ту ру Хр ват ске и Цр не 
Го ре због свр ста ва ња пи са ца Ду бров ни ка и Бо ке Ко тор ске 
у Ан то ло гиј ску еди ци ју. 

27. апри ла 2011. го ди не: у окви ру Му зич ких ве че ри Ма
ти це срп ске при ре ђен је кон церт пи ја нист ки ње Ве ро ни ке 
Ти алШо вел (Ve ro ni que Thu alCha u vel) из Фран цу ске. Про
грам су чи ни ла де ла ком по зи то ра ЖанФи лип Ра моа (Je an 
Phi lip pe Ra me au), Лу дви га ван Бе то ве на (Lud wig van Be et
ho ven), Фран ца Шу бер та (Franz Schu bert) и Едо ар да Ла лоа 
(Edo u ard La lo).

28. апри ла 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака
де мик Че до мир По пов и чла но ви Пред сед ни штва пот пред
сед ни ци проф. др Слав ко Гор дић, проф. др Сло бо дан Ћур
чић и ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан 
Ни ко лић одр жа ли су са ста нак са се кре та ри ма, глав ним уред
ни ци ма и струч ним са рад ни ци ма свих на уч них оде ље ња 
Ма ти це срп ске ка ко би се до го во ри ла уну тра шња рас по де ла 
сред ста ва до би је них од Ми ни стар ства за на у ку и про све ту 
Ср би је ра ди ре а ли за ци је пла ни ра не на уч но и стра жи вач ке 
де лат но сти у 2011. го ди ни.

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

28. апри ла 2011. го ди не: По во дом отва ра ња из ло жбе Ко пи је 
зид ног сли кар ства ма на сти ра Бо ђа на из ко лек ци је Га ле ри је 
Ма ти це срп ске у Срп ском цр кве ном му зе ју у Сен тан дре ји 
(Ма ђар ска) при ре ђе на је у Вла ди АП Вој во ди не кон фе рен
ци ја за но ви на ре. О са рад њи две ин сти ту ци је и о из ло жби 
го во ри ли су: Ми ло рад Ђу рић, по кра јин ски се кре тар за кул

ту ру и јав но ин фор ми са ње, мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, и мр Дра гој ла Жи ва нов, му
зеј ски са вет ник. 

29. апри ла 2011. го ди не: У Срп ском цр кве ном му зе ју у 
Сен тан дре ји, Ма ђар ска, све ча но је отво ре на из ло жба Ко
пи је зид ног сли кар ства ма на сти ра Бо ђа на из ко лек ци је Га
ле ри је Ма ти це срп ске. На отва ра њу из ло жбе су го во ри ли: 
Ње го во пре о све штен ство епи скоп бу дим ски го спо дин Лу
ки јан, Фе ренц Диц (Fe renc Dic), гра до нач ел ник Сен тан
дре је, њ. е. Де јан Ша хо вић, ам ба са дор Ре пу бли ке Ср би је 
у Ма ђар ској, мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, Ми ло рад Ђу рић, по кра јин ски се кре тар за 
кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, Сне жа на Стоjановић Плав
шић, др жав на се кре тар ка ми ни стар ства 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 
Пре драг Но ви ков, ди рек тор Фон да „Европ ски по сло ви“ 
АП Вој во ди не ко ји је из ло жбу зва нич но отво рио уз при су
ство број них зва ни ца. Из ло жбу је при ре ди ла Га ле ри ја Ма
ти це срп ске у са рад њи са Му зе јом Срп ске пра во слав не 
епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји по во дом отва ра ња но вог 
му зеј ског про сто ра у згра ди не ка да шње Пре па ран ди је у 
Сен тан дре ји. Из ло же но је 39 ода бра них ко пи ја зид них сли
ка из ма на сти ра Бо ђа на, ко је су део Збир ке ко пи ја зид ног 
сли кар ства XVI II ве ка Га ле ри је Ма ти це срп ске. По кро ви
те љи из ло жбе су 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 По кра јин ски 
се кре та ри јат за кул ту ру АП Вој во ди не. Ре а ли за ци ју из
ло жбе је по мо гла Са мо у пра ва Ср ба у Ма ђар ској. Ку стос 
из ло жбе је мр Дра гој ла Жи ва нов ко ја је из вр ши ла ода бир 
екс по на та и ко ја је аутор тек ста фла је ра и ле ген ди. Из ло
жба је отво ре на у згра ди не ка да шње Пре па ран ди је у Сен т
ан дре ји. Члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске го спо дин 
Бо рис Бе кић пред ста вљао је Ма ти цу срп ску на отва ра њу 
из ло жбе.

29. апри ла 2011. го ди не: у окви ру пра те ћег про гра ма из
ло жбе По клонзбир ка Ру жи це Бе бе Па вло вић одр жа но је 
струч но ту ма че ње из ло жбе. О из ло жби, по клонзбир ци и 
о сли кар ки го во ри ла је аутор ка тек ста у ка та ло гу из ло жбе 
Мир ја на Брм бо та, ви ши ку стос.

То ком апри ла 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 
ра ди о ни ци из кон зер ва ци је сли ка на плат ну у Цен трал ном 
ин сти ту ту за кон зер ва ци ју у Бе о гра ду. Курс је ор га ни зо ван 
у са рад њи са Цен трал ним ин сти ту том за ре ста у ра ци ју из 
Ри ма и у ње му уче ству ју нај бо љи екс пер ти овог ин сти ту та 
и дру гих ин сти ту ци ја у Ита ли ји ко је се ба ве за шти том кул
тур ног на сле ђа.



ЧЕ ТВР ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ НА УЧ НИ СКУП
МИ КО ЛО ГИ ЈА, МИ КО ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА

И МИ КО ЗЕ 

Че твр ти ме ђу на род ни на уч ни скуп Микологија,
микотоксикологијаимикозе одр жан је у за ду жбин
ском зда њу Ма ри је Тран да фил од 20. до 22. апри
ла у ор га ни за ци ји Оде ље ња за при род не на у ке 
Ма ти це срп ске. Ак ту ел на и ве о ма зна чај на мул ти
ди сци пли нар на те ма Ску па оку пи ла је ве ли ки 
број на уч ни ка из Ита ли је, Ру си је, Ира на, Ма ђар
ске, Ен гле ске, Сло ве ни је, Хр ват ске, Ма ке до ни је и 
Ср би је, ко ји су са оп шти ли ре зул та те нај но ви јих 
ис тра жи ва ња. При ја вље но је пре ко 70 са оп ште
ња, по зи тив но су ре цен зи ра на 64, а у Зборнику
Матице српске за природне науке (све ска 120) 
об ја вље но је 38 са оп ште ња пре по чет ка Ску па. 
На са мом Ску пу пред ста вље но је 61 са оп ште ње. 
Та ко ђе, уче сни ци ма Ску па је пред ста вље на на
уч на мо но гра фи ја Фитопатологија–Болестира
тарскихиповртарскихбиљака (ауто ри: Фе ренц 
Ба лаж, Је ли ца Ба лаж, Ма ли ша То шић, Ве ра Стој
шин, Фе ренц Ба ги). За вре ме одр жа ва ња Ску па у 
па у за ма, еми то ван је крат ки филм о Ма ти ци 
срп ској и ње ним ин сти ту ци ја ма, а за уче сни ке је 
одр жа но и по лу ча сов но пре да ва ње на ен гле ском 
је зи ку о исто ри ји, кул тур ној ба шти ни и зна ча ју 
Ма ти це срп ске (Дра ган Ту бић). На уч ни скуп Ми
кологија,микотоксикологија имикозе фи нан сиј
ски су по др жа ли Ми ни стар ство за на у ку и тех но
ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је, По кра јин ски 
се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој и спон
зо ри ко ји су и ово га пу та пре по зна ли зна чај про
бле ма ти ке са мо га Ску па и уло гу са ме Ма ти це 
срп ске. За уче сни ке Ску па ор га ни зо ван је па но
рам ски оби ла зак Но вог Са да уз струч ну по др шку 
Де парт ма на за хо те ли јер ство и ту ри зам При род
но ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Но
вом Са ду и све ча на ве че ра у ре сто ра ну „Ала ска 
бар ка“ на Ри бар ском остр ву. Ко ор ди на ци ја је 
би ла по ве ре на проф. др Ма ри ји Шкри њар, стал
ном чла ну са рад ни ку Ма ти це срп ске и чла ну 
Од бо ра оде ље ња Ма ти це срп ске за при род не 
на у ке, и Мир ја ни Зр нић, струч ном са рад ни ку 
истог оде ље ња.
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