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1. ју ла 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 Ње го вим пре о
све штен ством вла ди ком срем ским Ва си ли јем у Срем
ским Кар лов ци ма. Во ђе ни су раз го во ри о ор га ни зо ва њу 
по се те ма на сти ру Кру ше дол за уче сни ке на уч ног ску па 
ко ји  по во дом ју би ле ја До си те ја Об ра до ви ћа ор га ни зу ју 
Ма ти ца срп ска и До си те је ва за ду жби на.

1. ју 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 проф. др Слав ко 
Гор дић и ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић 
при ми ли су Стан ка Сто јиљ ко ви ћа, уред ни ка на уч не ру
бри ке ли ста По ли ти ка.

2. ју ла 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака де
мик Че до мир По пов је при су ство вао па ра сто су ака де
ми ку Де ја ну Ме да ко ви ћу и про мо ци ји дру гог из да ња 
књи ге Фру шка го ра Све та го ра Де ја на Ме да ко ви ћа.

4. ју ла 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака де
мик Че до мир По пов го во рио је на Ака де ми ји по све ће ној 
70го ди шњи ци устан ка на ро да Ср би је про тив фа ши зма 
у Вла ди АП Вој во ди не.

5. ју ла 2011. го ди не: у Еди ци ји Ма ти ца Из да вач ког 
цен тра Ма ти це срп ске об ја вље на је књи га Ра дост пре по
зна ва ња На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић.

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

6. ју ла 2011. го ди не: Би бли о те ку Ма ти це срп ске по се ти
ли су Хе ле на Нил сон (He le na Nil sson), ди рек тор ка Би
бли о те ке На ци о нал не по ли циј ске ака де ми је у Швед ској, 
пред став ни ци ОЕБСа у Ре пу бли ци Ср би ји и по ла зни ци 
се ми на ра „Са вре ме ни трен до ви при ме не би бли о те ке у 
обра зо ва њу и об у ча ва њу по ли ци је” ко ји је од 5. до 7. ју ла 
2011. био одр жан у Цен тру за основ ну по ли циј ску обу ку 
у Срем ској Ка ме ни ци.

6. и 7. ју ла 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жан са ста нак Фо ру ма сло вен ских кул ту ра, ко ор ди
на то ра за кул тур ну ба шти ну. Са стан ком је пред се да ва ла 
Ан дре ја Рих тер (An dre ja Rih ter), пред сед ни ца Фо ру ма, а 
при су ство ва ли су ко ор ди на то ри из Бу гар ске, Ма ке до
ни је, Сло ве ни је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и Ср би
је. Раз го ва ра ло се о бу ду ћим про јек ти ма Фо ру ма и пла
но ви ма за да љу са рад њу. Са уче сни ци ма ску па је раз го
ва рао и проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске. 

7. ју ла 2011. го ди не: чла ни це Ко ла срп ских се ста ра по
се ти ле су Ма ти цу срп ску и том при ли ком по ста ви ле ве
нац на згра ду Ма ти це срп ске по во дом Ивањ да на. Го сте 
су при ми ли Па вле Ста но је вић, управ ник Ру ко пи сног 
оде ље ња и Алек сан дра Јо ва но вић, струч ни са рад ник 
Оде ље ња.

7. ју ла 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака де
мик Че до мир По пов је био на са стан ку у Ми ни стар ству 
спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и уче ство вао у ра ду 
Ор га ни за ци о ног од бо ра из ло жбе по во дом обе ле жа ва ња 
200го ди шњи це срп ске ди пло ма ти је.

7. ју ла 2011. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жа на кон
сти ту тив на сед ни ца Сек ци је за тех нич ке на у ке и тех
нич ку кул ту ру, ко ја је фор ми ра на на ини ци ја ти ву ге не
рал ног се кре та ра Ма ти це срп ске проф. др Ду ша на Ни
ко ли ћа, а уз по др шку се кре та ра Оде ље ња Ма ти це срп ске 
за при род не на у ке ака де ми ка Ру дол фа Ка сто ри ја. Са
стан ку су при су ство ва ли: проф. др Или ја Ћо сић, де кан 
Фа кул те та тех нич ких на у ка, проф. др Вла ди мир Ка тић, 
проф. др Бра ни слав Бо ро вац, пред став ни ци Удру же ња 
про на ла за ча Вој во ди не – Тех нич ка кул ту ра Вој во ди не: 
про фе сор Бог дан Ста нић, про фе сор Ђор ђе Па нић и 
Ђор ђе Ђу кић. За се кре та ра Сек ци је јед но гла сно је иза
бран др Вла ди мир Ка тић, про фе сор Фа кул те та тех нич
ких на у ка у Но вом Са ду.  (Оп шир ни је у при ло гу). 

7. и 8.  ју ла 2011. го ди не: До бри ла Мар ти нов, струч ни 
са рад ник за про то кол и од но се са јав но шћу, уче ство ва
ла је у ра ду сед ни це Па тро на та Ху ма ни тар ног фон да 
При вред ник при ли ком ин тер вју и са ња за при јем но вих 
пи то ма ца.

11. ју ла 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске проф. др Ду шан Ни ко лић одр жао је ви ше рад них са
ста на ка са за по сле ни ма. Раз го ва ра ло се о ре а ли за ци ји 
те ку ћих и ор га ни за ци о них пи та ња у окви ру ра да Прав
не и Струч не слу жбе Ма ти це срп ске.

11. ју ла 2011. го ди не: у Га ле ри ји СУ ЛУЈ (Са вез удру же
ња ли ков ник умет ни ка Ју го сла ви је) у Бе о гра ду отво ре на 
је три де сет и тре ћа са мо стал на из ло жба мр Да ни ла Вук
са но ви ћа, кон зер ва то ра Га ле ри је Ма ти це срп ске, под на
зи вом „Бу ду ћи слу ча је ви“ на ко јој је из ло же но два де се
так сли ка, обје ка та и цр те жа на ста лих у по след ње три 
го ди не. Из ло жбу је отво ри ла Иво на Ра ја чић Ба ран дов
ски, исто ри чар умет но сти. 
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12. ју ла 2011. го ди не: Сне жа на Ми шић, ку стос Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, при су ство ва ла је се ми на ру Fe ma le Net work 
Me e ting у На род ном му зе ју у Бе о гра ду, ко ји је ор га ни зо
ван у окви ру Мре же бал кан ских му зе ја.
12. ју 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 имао са ста нак са го спо ди ном 
Ни ко лом Стој ши ћем, пред сед ни ком Еко ном ског од бо ра 
Ма ти це срп ске у ве зи са вра ћа њем на ци о на ли зо ва не 
имо ви не.
12. ју 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 одр жао са ста нак са за по
сле ни ма у Mултимедијалној са ли у ве зи са елек тронским 
ба за ма по да та ка Ма ти це срп ске, Пан те о ном Ма ти це срп
ске, Срп ским би о граф ским реч ни ком на Ин тер не ту  и др.
12. ју ла 2011. го ди не: до пи сни члан Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти и управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп
ске Ми ро Вук са но вић пред се да вао је сед ни ци Управ ног 
од бо ра Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ.
12. ју ла 2011. го ди не: до пи сни члан Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти и управ ник БМС Ми ро Вук са но вић 
при су ство вао је пр вој сед ни ци На ци о нал ног са ве та за 
кул ту ру у До му Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је.
15. и 27. ју ла 2011. го ди не: Га ле ри ју Ма ти це срп ске су 
по се ти ли уче сни ци кам па за де цу и омла ди ну „Ма ла 
срећ на ко ло ни ја 2011“. Са Га ле ри јом и ње ном стал ном 
по став ком уче сни ке су упо зна ле Алек сан дра Сте фа нов 
и Сне жа на Ми шић, ку сто си Га ле ри је. 
18. ју 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 уче ство вао у ра ду На
ци о нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње.
19. ју ла 2011. го ди не: у ма лој са ли Ма ти це срп ске по ста
вљен је ити сон ку пљен сред стви ма ко ја је обез бе дио Фа
кул тет тех нич ких на у ка у Но вом Са ду. 
19. ју ла 2011. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске као ма
тич на би бли о те ка об ја ви ла је Ана ли зу ра да ви со ко школ
ских би бли о те ка у Вој во ди ни за 2010. го ди ну.

19. ју ла 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је одр
жа но пре да ва ње „Ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја и по ли ти ка 
хаб збур шке цар ске умет но сти“ Мај кла Јо на на (Mic hael 
Yonan), про фе со ра исто ри је умет но сти на Уни вер зи те ту 
Ко лум би ја у Ми су ри ју, САД. 

20. ју ла 2011. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли пред
став ни ци Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске из Зре ња ни
на Ми лан Бје ло гр лић, На да Бо рош и Ду шан Ра дак. Го сте 

су при ми ли 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. Са стан ку је при су сто ва ла управ ник 
по сло ва Ма ти це срп ске Је ле на Ве се ли нов.

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

20. ју ла 2011. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жа на про
мо ци ја књи ге Еми ли је Џам бар ски За ви шић Иш че ку ју ћи 
сре ћу или ства ра лач ке му ке сло бо де. О књи зи су го во ри
ли: Оли ве ра Ра ду ло вић, Је ле на Ба ла ше вић, проф. др Јо
ван По пов и Ни ко ла Кај тез.

20. ју ла 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 Еко ном ског од бо ра 
Ма ти це срп ске.

21. ју ла 2011. го ди не: об ја вље на је јун ска све ска Ле то
пи са Ма ти це срп ске ко ја је у це ли ни по све ће на ма ђар
ској књи жев но сти и ма ђар скосрп ским књи жев ним и 
кул тур ним ве за ма. По ет ске и про зне при ло ге об ја вљу ју 
Ка рољ Ач, Ја нош Пи лин ски, Бе ла Хам ваш, Ла још Ка
шак, Ми лан Фишт, Шан дор Ма раи, Ото Тол наи, Пал 
Бен дер, Зол тан Да њи, Иштван Бе се деш и Ар се ни је Да
ма скин. Ауто ри ру бри ка „Огле ди” и „Све до чан ства” су 
Мар ко Чу дић, Сил ви ја Са бо, Са ва Ба бић, Пе тер На даш, 
Дра ги ња Ра ма дан ски, Ан драш Ла сло и Фе ренц Бу ји 
(пре во ди о ци су Са ва Ба бић, Дра ги ња Ра ма дан ски, Ма
ри ја Цин до ри Шин ко вић, Те о до ра Дро здик По по вић и 
Иван Па ви чић). О но вим књи га ма Са ве Ба би ћа, Ја но ша 

3



Ба ња иа, Пе тра Ми ло ше ви ћа, Аг неш Хе лер и Шан до ра 
Ма ра иа пи шу Ја нош Ба њаи, Пе тар Ми ло ше вић, Фра ња 
Пе три но вић, Дра га на Бе ле сли јин и Бра ни сла ва Ва сић 
Ра ко че вић.

22. ју 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 осму елек трон ску из ло жбу 
по све ће ну, по во дом 100 го ди на од пр вог бро ја, Же ни, 
ме сеч ном ча со пи су за же не ко ји је из ла зио у Но вом Са
ду од 1911. до 1921. го ди не.

22. ју ла 2011. го ди не: до пи сни члан Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти и управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп
ске Ми ро Вук са но вић у Плу жи на ма је го во рио о књи зи 
То по ни ми ја Пив ске пла ни не Ра дој ке Циц мил Ре ме тић.

23. ју ла 2011. го ди не: до пи сни члан  Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти и управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп
ске Ми ро Вук са но вић у Плу жи на ма је го во рио о пе сни
ку Но ви ци Та ди ћу.

25. ју ла 2011. го ди не: за вр ше на је при пре ма за штам пу 
Би бли о гра фи је Иве Ан дри ћа на 1.080 стра ни ца.

25. ју ла 2011. го ди не: на ма ни фе ста ци ји „Да ни Те о до ра 
Па вло ви ћа” у Но вом Ми ло ше ву Ма ти цу срп ску су  пред
ста вља ли пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Сло
бо дан Ћур чић и управ ник Ру ко пи сног оде ље ња Па вле 
Ста но је вић. Том при ли ком ока чен је ве нац на ку ћи Те о
до ра Па вло ви ћа.

25. ју ла 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака де
мик Че до мир По пов, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 

проф. др Ду шан Ни ко лић и управ ник по сло ва Ма ти це 
срп ске Је ле на Ве се ли нов по се ти ли су Дру штво чла но ва 
Ма ти це срп ске у Зре ња ни ну. Том при ли ком во ђе ни су 
раз го во ри о про грам ским ак тив но сти ма Дру штва и о 
мо гу ћим до на ци ја ма том Дру штву. 

27. ју 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 имао са ста нак са ин же ње
ром Жељ ком Ка ра ном у ве зи са по ста вља њем ви три не 
за пла ка те ис пред згра де Ма ти це срп ске.

29. ју ла 2011. го ди не: на Да ну На род не би бли о те ке „Сто
јан Тру мић” у Ти те лу, по во дом 66 го ди на по сто ја ња би
бли о те ке, као и под се ћа ња на 80го ди шњи жи вот ни и 
рад ни век Ма ри је Чур чић и 85го ди шњи жи вот ни и 
рад ни век Ла за ра Чур чи ћа, би бли о те ка ра са вет ни ка Би
бли о те ке Ма ти це срп ске у пен зи ји, го во ри ли су управ
ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске Ми ро Вук са но вић и 
проф. др Мир ја на Д. Сте фа но вић. Том при ли ком је 
управ ни ци Би бли о те ке у Ти те лу Ду шан ки Бу вач Ми ро 
Вук са но вић уру чио 66 књи га као по клон Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске.

29. ју ла 2011. го ди не: Ма ној ло Ву ко тић, глав ни и од го
вор ни уред ник Ве чер њих но во сти, ме диј ског спон зо ра 
Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти 
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Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, при мио је ди рек то ра 
и глав ног и од го вор ног уред ни ка Цен тра Ми ра Вук са но
ви ћа ко ји му је том при ли ком уру чио дру го ко ло. До го
во ре но је да сва ке су бо те у „Кул тур ном до дат ку” Вечерњe 
но во сти, као ме диј ски по кро ви тељ Еди ци је, об ја вљу ју 
ре клам ни оглас за пр во и дру го ко ло Ан то ло гиј ске еди
ци је.

2. ав гу ста 2011. го ди не: Ни ко ла Мир ков, ди рек тор Те ле
ви зи је Бе о град, при мио је ди рек то ра и глав ног и од го вор
ног уред ни ка Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске Ми ра 
Вук са но ви ћа, ко ји му је уру чио дру го ко ло Ан то ло гиј ске 
еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Том при ли
ком је до го во ре но да, као ме диј ски спон зор, РТС бес плат
но еми ту је ре клам ни спот Еди ци је од 25. ав гу ста до 30. 
но вем бра 2011. го ди не. 

2. ав гу ста 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач ког 
од бо ра Би бли о гра фи је Иве Ан дри ћа. На сед ни ци је Би бли о
гра фи ја за кљу че на и до не та је од лу ка да бу де пре да та у 
штам пу. Уз фи нан сиј ску и пу ну са рад нич ку по др шку 
Ан дри ће ве за ду жби не, Би бли о гра фи ја Иве Ан дри ћа (1911–
2011) ура ђе на је и при пре мље на за штам пу у Би бли о те ци 
Ма ти це срп ске. Ауто ри су би бли о гра фи Љи ља на Кле вер
нић (ко ор ди на тор), Ка та Ми рић, Ме ла ни ја Бла шко вић, 
Ве сна Укро пи на, Да ни е ла Кер ме ци, Сла ђа на Су ба шић и 
Ма ри ја Ваш, глав ни уред ник до пи сни члан Срп ске ака
де ми је на у ка и умет но сти Ми ро Вук са но вић, а ре цен зен
ти ака де ми ци Пре драг Па ла ве стра и Ник ша Стип че вић. 
Об ја вљи ва ње су фи нан си ра ли Срп ска ака де ми ја на у ка 
и умет но сти и Би бли о те ка Ма ти це срп ске.

3. ав гу ста 2011. го ди не: одр жан је са ста нак рад не гру пе 
за по вра ћај на ци о на ли зо ва не имо ви не. Са стан ку су при
су ство ва ли: Ни ко ла Стој шић, пред сед ник Еко ном ског 
од бо ра, Жив ко Ки се лич ки, пред сед ник Над зор ног од бо
ра, Јо ван Чу ла је вић, пред сед ник Од бо ра за прав на и ста ту
тар на пи та ња и Бо ри вој Ју ри шин, по моћ ник управ ни ка 
по сло ва. Пред се да вао је проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не
рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. 

3. ав гу ста 2011. го ди не: у Срем ским Кар лов ци ма је одр
жан са ста нак по во дом ор га ни зо ва ња и ре а ли зо ва ња ма
ни фе ста ци је „Да ни европ ске ба шти не” у сеп тем бру 2011. 
го ди не. Са стан ку су при су ство ва ли Пре драг Мар ко вић, 
ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру
штва Ср би је, Ду ши ца Жив ко вић, по моћ ни ца ми ни стра 

за за шти ту кул тур не ба шти не, Ми лош Га јић, са вет ник, 
Ми лен ко Фи ли по вић, пред сед ник оп шти не Срем ски Кар
лов ци, мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма
ти це срп ске и Зо ран Ва па, ди рек тор По кра јин ског за во да 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре.

3. ав гу ста 2011. го ди не: 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 при ми ли су Кон стан
ти на Па вло ви ћа и Ми ло ра да Кур јач ког, чла но ве Клу ба 
Нео план та – Но ви Сад у Мел бур ну (Аустра ли ја).

3. августa 2011. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли по
ла зни ци Ме ђу на род не лет ње шко ле срп ског је зи ка ко ја 
се сва ке го ди не одр жа ва на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. Ме ђу њи ма су сту ден ти и про фе со ри сла ви
сти ке из це лог све та. Као и прет ход них го ди на по здра
вио их je пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир 
По пов сло вом о Ма ти ци срп ској. Са исто ри јом и са вре ме
ним ак тив но сти ма Ма ти це срп ске упо зна ла их је До бри
ла Мар ти нов, струч ни са рад ник за про то кол и од но се са 
јав но шћу, а о не го ва њу срп ског је зи ка то ком ње не ду ге 
исто ри је до да на шњих да на го во ри ла је мр Ива на Ће лић, 
ис тра жи вач на лек си ко граф ским по сло ви ма, ко ја је ан га
жо ва на на про јек ту Реч ник срп ских го во ра Вој во ди не.

4. августa 2011. го ди не: по ла зни ци Лет ње шко ле цр кве ног 
по ја ња „Кор не ли ју у спо мен” из Срем ских Кар ло ва ца по
се ти ли су Ма ти цу срп ску са проф. др Да ни цом Пе тро
вић. Са исто ри јом и са вре ме ним ак тив но сти ма Ма ти це 
срп ске упо зна ли су их Дра ган Ту бић, струч ни са рад ник 
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Лек си ко граф ског оде ље ња, и  До бри ла Мар ти нов, струч
ни са рад ник за про то кол и од но се са јав но шћу. 

5. ав гу ста 2011. го ди не: одр жа на је тре ћа сед ни ца Управ
ног од бо ра Га ле ри је Ма ти це срп ске на ко јој је усво јен 
Про грам ра да за 2012. го ди ну.

8. ав гу ста 2011. го ди не: по кон кур су Ми ни стар ства кул
ту ре за от куп пу бли ка ци ја об ја вље них 2010. го ди не, за по
тре бе јав них би бли о те ка на те ри то ри ји Ре пу бли ка Ср би је 
от ку пље но је 180 ком пле та 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. 

8. ав гу ста 2011. го ди не: Ми ни стар ство кул ту ре Ср би је 
је у окви ру кон кур са за от куп пу бли ка ци ја об ја вље них 
у 2010. го ди ни до не ло од лу ку о от ку пу сле де ћих из да ња 
Ма ти це срп ске: Ћур чић, Сло бо дан, На се ља Вој во ди не, ге о
граф ска син те за, 2010. (106 књи га); Ма ло вић, Гој ко, Се о ба 
у Ма ти цу, књ. 1–2, 2010. (64 књи ге);  Мар ко вић, Ве сна О., 
Пле те ни це стил ских фи гу ра у оми ли ја ма Све тог Јо ва на 
Зла то у стог, 2010. (50 књи га); Ма тић, Во ји слав, Ма на стир 
Ши ша то вац, 2010. (83 књи ге); Ми лен ти је вић, Рад ми ла, 
Ми ле ва Ма рић Ајн штајн, 2010. (30 књи га); Пе тро вић 
Да ни ца, Пра во слав но срп ско цр кве но пје ни је (Штам па на 
му зи ка ли ја), 2010. (52 књи ге); Гру па ауто ра у ре дак ци ји 
Ду ша на Ни ко ли ћа, Ср би ја – кул тур на спо на Ис то ка и 
За па да, 2010. (60 књи га); Ра де вић, Ми ло рад, Ма тиц ки, 
Ми о драг, На род не пе сме у Срп скодал ма тин ском ма га
зи ну, 2010. (28 књи га); Ри со је вић, Ран ко, Го спод ска ули
ца, 2010. (30 књи га); Ро шуљ, Жар ко, Час опи са ча со пи са 
4, Срп ска ша љи ва пе ри о ди ка, 2010. (34 књи ге); Вој во дић, 
Мо мир, Глад на го ра, 2010. (31 књи га). Укуп но је от ку
пље но 980 књи га у из да њу Ма ти це срп ске.  

8. ав гу ста 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   елек трон ску из ло жбу по во
дом три ста го ди шњи це ро ђе ња ру ског на уч ни ка и пи сца 
Ми ха и ла Ва си ље ви ча Ло мо но со ва (Ми ха ил Ва си ль е вич 
Ломонὁсов).

12. ав гу ста 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 ци ји 
књи ге Хро ни ка бач ког се ла на Ду на ву – Мла де но во, ауто
ра Ко сте Дув ња ка у из да њу из да вач ке ку ће „Про ме теј”  у 
Мла де но ву.

16. ав гу ста 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака
де мик Че до мир По пов и пот пред сед ник Ма ти це срп ске 

проф. др Слав ко Гор дић су има ли са ста нак у За ду жби ни 
До си теј Об ра до вић по во дом одр жа ва ња На уч ног ску па 
у част ју би ле ја До си те ја Об ра до ви ћа.

18. ав гу ста 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов je при мио ака де ми ка Дра га на 
Шко ри ћа и го спо ди на Дра га на Ко ји ћа у ве зи са пред ло
гом за ко лек тив ним учла ње њем Дру штва „Јо ван Ра шко
вић” у Ма ти цу срп ску.

18. ав гу ста 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, је у Скуп шти ни Гра да Но
вог Са да при су ство ва ла име но ва њу Од бо ра за кан ди да
ту ру Гра да Но вог Са да за пре сто ни цу европ ске кул ту ре 
2020. го ди не и том при ли ком је иза бра на за пот пред сед
ни цу Од бо ра.

22. до 26. ав гу ста 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске је у окви ру ма ни фе ста ци је „Но во сад ско де ч је ле то” 
ре ли зо ван еду ка тив ни про грам Кад по ра стем би ћу ку
стос на ме њен нај мла ђи ма. То ком пет да на у тер ми ну од 
10.00 до 13.00 са ти од ви ја ле су се ра ди о ни це: Мој пор
трет за му зеј (22. 08), Ле по ти це и ју на ци (23. 08), Сли ке 
и зву ци (24. 08), Био јед ном је дан сли кар... (25. 08) и Ча
роб но жи во тињ ско цар ство (26. 08). Сва ка ра ди о ни ца се 
са сто ја ла из еду ка тив ног и кре а тив ног де ла ко ји су се 
од ви ја ли у про сто ру стал не по став ке и у вр ту Га ле ри је. 
Сва ко де те ко је је уче ство ва ло у про гра му до би ло је Ди
пло му ма лог ку сто са. Ра ди о ни це је ре а ли зо ва ла Алек
сан дра Сте фа нов, ку стос за еду ка ци ју за јед но са са рад
ни ца ма Љу би цом Си мо но вић и Је ле ном Ог ња но вић.

24. ав гу ста 2011. го ди не: ге не ра л ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је при мио Кон стан ти
на Па вло ви ћа и Ми ло ра да Кур јач ког са ко ји ма је раз го
ва рао о кон крет ној по др шци Ма ти це срп ске Клу бу Нео
план та – Но ви Сад у Мел бур ну. 

25. до 28. ав гу ста 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, бо ра ви ла је у Сен
тан дре ји. Том при ли ком се са ста ла са вла ди ком бу дим
ским Лу ки ја ном и раз го ва ра ла о ре а ли за ци ји про јек та 
кон зер ва ци је и пре зен та ци је умет нич ког ма те ри ја ла из 
Сен тан дре је и бу ду ћим про јек ти ма за шти те кул тур не 
ба шти не у Ру му ни ји. Истог да на (25. ав гу ста) је на XIX 
сен тан дреј ској ко ло ни ји на Окру глом сто лу одр жа ла 
пре да ва ње о Ка та ри ни Ива но вић по во дом 200го ди шњи
це сли кар ки ног ро ђе ња. На ред ног да на се мр Пал ко вље
вић са ста ла са Ко стом Ву ко ви ћем, ку сто сом Му зе ја Срп
ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји, и до
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го во ри ла око за тва 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 ко ја је у апри лу отво ре на у Срп ском цр кве ном 
му зе ју у Сен тан дре ји и по врат ку из ло же них де ла, као и 
о про јек ти ма бу ду ће са рад ње. Истог да на се са ста ла и са 
Пе ром Ла сти ћем, ди рек то ром Срп ског ин сти ту та у Бу
дим пе шти са ко јим је оба ви ла до го во ре око ре а ли за ци је 
струч ног ску па о Са ви Те ке ли ји, ко ји ће се одр жа ти у Бу
дим пе шти. Мр Пал ко вље вић је 27. ав гу ста све ча но отво
ри ла из ло жбу XIX сен тан дреј ске ко ло ни је.

26. ав гу ста 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић и струч ни са рад ник 
Ру ко пи сног оде ље ња Алек сан дра Јо ва но вић, ко ја је за
ду же на за ко ор ди на ци ју на уч них про је ка та, би ли су на 
са стан ку са го спо ди ном Пре дра гом Но ви ко вим, ди рек
то ром Фон да за европ ске ин те гра ци је. Том при ли ком, 
во ђе ни су раз го во ри о ус по ста вља њу ду го роч ни је са
рад ње, о за јед нич ком пред ста вља њу срп ске ку лу ту ре и 
на у ке у Евро пи, као и о фи нан си ра њу ви ше раз вој них 
про је ка та Ма ти це срп ске сред стви ма из фон до ва Европ
ске уни је.   

29. ав гу ста 2011. го ди не:  одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

29. ав гу ста 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 Се квен це мо дер ни зма. Ву ји чић ко лек ци ја срп ске 
умет но сти XX ве ка, аутор ке проф. др Ли ди је Ме ре ник. 
О из ло жби, умет нич ким де ли ма и ко лек ци ји Ву ји чић 
го во ри ле су мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле
ри је, и проф. др Ли ди ја Ме ре ник. 

29. ав гу ста 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 елек трон ску из ло жбу о пољ
ском пе сни ку и ми сли о цу Че сла ву Ми ло шу (Ca slav Mi
los), од чи јег се ро ђе ња ове го ди не на вр ша ва сто го ди на.   

30. ав гу ста 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
отво ре на из ло жба Се квен це мо дер ни зма. Ву ји чић ко лек
ци ја срп ске умет но сти XX ве ка, аутор ке др Ли ди је Ме ре
ник. 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, проф. др Ли ди ја Ме ре ник, 
аутор ка из ло жбе и ка та ло га и Алек сан дар Јо ва но вић, 
пред сед ник Скуп шти не Гра да Но вог Са да. Из ло жба об у
хва та пе де сет сли ка и де сет цр те жа и гра фич ких ли сто ва 
по зна тих срп ских умет ни ка по пут На де жде Пе тро вић, 
Пе тра До бро ви ћа, Мар ка Че ле бо но ви ћа, Ива на Ра до ви
ћа, Љу би це Цу це Со кић, Ми ће По по ви ћа.

31. ав гу ста 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, у Бу дим пе шти је при су
ство ва ла све ча но сти по во дом отва ра ња об но вље ног уче
нич ког ин тер на та у Те ке ли ја ну му у ко ји су се овом при ли
ком усе ли ли пр ви пи том ци. Ин тер нат је све ча но отво рио 
пред сед ник Вла де АП Вој во ди не др Бо јан Пај тић на по
зив вла ди ке бу дим ског Лу ки ја на. Том при ли ком је оба
вљен и чин осве ће ња про сто ри ја ин тер на та и отво ре на је 
стал на по став ка Те ке ли ја ну ма ко ју чи не ди ги тал ни прин
то ви 13 пор тре та Са ве Те ке ли ја и чла но ва ње го ве по ро
ди це ко је је Га ле ри ја Ма ти це срп ске по кло ни ла Те ке ли
ја ну му. Из ло жбу је отво ри ла мр Ти ја на Пал ко вље вић. 

НА ЈА ВА ЗНА ЧАЈ НИ ЈИХ ДО ГА ЂА ЈА: 

Од  13. до 23. сеп тем бра 2011. го ди не: у окви ру нај ста
ри је тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је у Ср би ји, 77. Ву ко
вог са бо ра, ко ји ће се одр жа ти у ре а ли за ци ји Цен тра за 
кул ту ру „Вук Ка ра џић“ из Ло зни це,  би ће при ре ђе на из
ло жба у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске Два ју би је ла: 185. 
го ди на Ма ти це срп ске, 250. го ди на од ро ђе ња Са ве По по
ви ћа Те ке ли је. 

16. сеп тем бра 2011. го ди не: у ор га ни за ци ји Ма ти це срп
ске и ком па ни је Елек тро вој во ди на би ће при ре ђе но му
зич ко ве че на ко јем ће се пред ста ви ти умет ни ци, чла но
ви Беч ке фил хар мо ни је Мој ца Злоб ко Вајгл (Moj ca Zlob
ko Vajgl), хар фа, Љу бља на, Ди тер Флу ри (Di e ter Flury), 
фла у та, То би јас Леа (To bi jas Lea), ви о ла. 

27. сеп тем бра 2011. го ди не: Из да вач ки цен тар Ма ти це 
срп ске све ча но ће пред ста ви ти Ан то ло гиј ску еди ци ју 
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти (пр во и дру го ко ло у 
20 књи га). По здрав ну реч има ће ака де мик Че до мир По
пов, пред сед ник Ма ти це срп ске, док ће о еди ци ји го во
ри ти ака де мик Пре драг Па ла ве стра, пред сед ник Од бо ра 
за из у ча ва ње исто ри је књи жев но сти СА НУ и до пи сни 
члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, глав ни уред ник Ан то ло
гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Про
грам ће во ди ти Та тја на Ми ра жић. 

Ок то бра 2011. го ди не: у ор га ни за ци ји За ду жби не „До
си теј Об ра до вић“, Ма ти це срп ске и Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти би ће при ре ђен на уч ни скуп „До си теј 
Об ра до вић у срп ској исто ри ји и кул ту ри“, по во дом обе
ле жа ва ња две ста го ди шњи це по ста вље ња До си те ја Об
ра до ви ћа за пр вог срп ског ми ни стра про све те и смр ти 
ве ли ког про све ти те ља. 
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