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Дани српске културе у Печују

Изложба Матице српске у Лозници

Концерт чланова Бечке филхармоније

Обележавање јубилеја Саве Текелије у Араду

Представљање едиције Десет векова српске књижевности

Протокол о сарадњи са Фондом Европски послови



1. септембра 2011. године: у оквиру свечаности поводом 
обележавања 800 година постојања манастира Жиче, 
за дужбине Светог Саве и Светог Симеона, председник 
Ма тице српске академик Чедомир Попов и потпредсед-
ник Матице српске проф. др Славко Гордић присуство-
вали су првом духовно-научном симпозијуму посвеће-
ном женском монаштву. 
2, 9. и 16. септембра 2011. године: у току трајања изложбе 
„Секвенце модернизма. Вујичић колекција српске умет-
ности XX века“ у Галерији Матице српске, одржана су 
три стручна тумачења изложбе. О изложеним делима, 
уметницима, српској уметности XX века говориле су мр 
Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице српс-
ке (2. и 16. септембра) и Мирјана Брмбота, виши кустос 
(9. септембра).

3. септембра 2011. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов и потпредседник Матице срп-
ске проф. др Славко Гордић присуствовали су манифе-
стацији „Нушићијада” у Ивањици. Том приликом, пред-
ставили су програмске активности Матице српске и раз-
говарали о могућностима сарадње са Друштвом члано-
ва Матице српске у Ивањици. На књижевном матинеу 
посвећеном Иви Андрићу (поводом 50 година од доделе 
Нобелове награде за књижевност овом књижевнику), пот-
председник Матице српске проф. др Славко Гордић је 
представио књигу о Иви Андрићу, објављену у едицији 
Десет векова српске књижевности Издавачког центра 
Матице српске. 
5. септембра 2011. године: одржана је седница Председ-
ништва Матице српске.

5. септембра 2011. године: Библиографија Иве Андрића 
(1911–2011) постављена је на веб сајт Библиотеке Матице 
српске и може се претраживати на адреси www.bms.rs, а 
сваки појединачни запис и у електронском каталогу Би-
блиотеке.

6. септембра 2011. године: Матицу српску је посетио гос-
подин Предраг Новиков директор Фонда Европски по
слови АП Војводине са сарадницима Иваном Ђурицом и 
Андријом Алексићем. Госте су примили председник Ма-
тице српске академик Чедомир Попов и генерални секре-
тар проф. др Душан Николић. У разговорима о сарадњи 
Фонда и Матице српске учествовала је и Јелена Весели-
нов, управник послова Матице српске.

6. септембра 2011. године: Матицу српску су посетили 
проф. др Гордана В. Девечерски, руководилац Клинике 
за медицинску рехабилитацију Клиничког центра Вој-
во дине, и проф. др Ролф Фришкнехт (Rolf Frischknecht), 
предавач на Факултету за биологију и медицину у Лоза-
ни и руководилац Одељења за неурорехабилитацију и 
физикалну медицину Универзитета болнице у Лозани. 
Госте је примио стручни сарадник Српског биографског 
речника Драган Тубић. 

6. септембра 2011. године: у згради Владе АП Војводине 
одржана је конференција за новинаре поводом одржава-
ња манифестације „Дани европске баштине“ у Сремским 
Карловцима и приређивања изложбе „Сава Текелија – 
велики српски добротвор“ у Печују, у Мађарској. На кон-
ференцији су говорили Милорад Ђурић, покрајински 
се кретар за културу и јавно информисање у Влади АП 
Војводине, мр Тијана Палковљевић, управница Галерије 
Матице српске, и Снежана Мишић, кустос изложбе.

6. и 7. септембра 2011. године: у оквиру манифестације 
„Дани европске баштине” у Сремским Карловцима су 
одржане креативне радионице за децу под називом „Ужи-
вам и чувам”. Аутор пројекта је Вишња Кисић из Удру-
жења грађана Evropa Nostra Србија, а радионице су реа-
лизоване у сарадњи са Александром Стефанов, кустосом 
за едукацију Галерије Матице српске, уз помоћ конзерва-
торке Јелене Јоветић и сарадница Галерије Јелене Огња-
новић, Љубице Симоновић и Душице Вукадиновић. У 
радионицама су учествовала деца из предшколске уста-
нове „Коцкица”, из ОШ „20. октобар” и група ђака из 
Карловачке гимназије. На завршној манифестацији 10. 
септембара приређена је изложба на којој су предста-
вље ни резултати рада, а свако дете које је учестовало у 
радионици добило је диплому „Чувар баштине”. 
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6. до 8. септембра 2011. године: на позив градоначелника 
Марибора Франца Канглера (Franz Kangler) делегација 
Новог Сада, у саставу мр Андреј Бурсаћ, члан Градског 
већа за културу, и мр Тијана Палковљевић, потпред сед ни-
ца Организационог одбора за реализацију ини ци ја ти ве 
да се Град Нови Сад кандидује за Европску пре сто ни цу 
културе 2020. године, присуствовала је радном са станку 
на којем се говорило о Европској престоници кул туре 
2012. године и сарадњи између Новог Сада и Марибора 
у областима културе и туризма. Током боравка у Мари-
бо ру састали су се са Митјом Чандером (Mitja Čander), 
програмским директором „Европска престоница кул-
ту  ре Марибор 2012” и Андреом Рихтер (Andrea Rihter), 
посланицом у словеначком парламенту која је задужена 
за културу и која је представница Словеније у Европском 
парламенту. 
7. септембра 2011. године: одржана је седница Уредни-
штва Српске енциклопедије.
7. септембра 2011. године: дописни члан САНУ и управ-
ник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић при-
суствовао је другој седници Националног савета за кул-
туру Републике Србије.
8. септембра 2011. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов и генерални секретар Матице 
српске проф. др Душан Николић примили су господина 
Милорада Срдановића, потпредседника за пољопривре-
ду компаније Делта Холдинг који их је упознао са ини-
цијативом за оснивање фондације која ће финансирати 
активности у области културе и науке. 
8. септембра 2011. године: генерални секретар Матице 
српске проф. др Душан Николић одржао је састанак са 
запосленима задуженим за припрему наступа Матице 
срп ске на Међународном сајму књига у Београду.
8. септембра 2011. године: одржана је седница Уређивач-
ког одбора Библиографије Иве Андрића (1911–2011) и том 
приликом одлучено је да Библиографија буде поклоњена 
научним и народним библиотекама у Србији.
9. септембра 2011. године: председник Матице српске, 
академик Чедомир Попов, и генерални секретар Матице 
српске, проф. др Душан Николић, имали су састанак са 
Константином Павловићем, Милорадом Курјачким и 
проф. др Жарком Спасићем у вези са активностима клу-
ба Неопланта у Аустралији.
9. до 11. септембра 2011. године: Снежана Мишић, кус-
тос Галерије Матице српске и Дарко Деспотовић, кон зер-
ватор, боравили су у Печују, у Мађарској, због поставља-
ња изложбе „Сава Текелија – велики српски добротвор“ 
у Музеју „Јанус Панониус“. Изложбу је приредила Гале-
рија Матице српске у сарадњи са Самоуправом Срба у 
Печују. 
10. и 11. септембра у 2011. године: одржани су „Дани 
српске културе у Печују”. (Опширније у прилогу) 
10. септембра 2011. године: у склопу манифестације „Дани 
европске баштине“ у Србији у Сремским Карловцима је 
одржана централна прослава под називом „Ризница на-
слеђа Европе – Сремски Карловци. Интегрална заштита 
културног и природног наслеђа“. Програм је почео у ма-
настиру Крушедолу где је приређена изложба „Из мана-
стирске ризнице“ којом су презентовани конзерватор-

ски радови стручњака Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе, Галерије Матице српске, Библиоте-
ке Матице српске и Музеја Војводине. Програм је наста-
вљен у Сремским Карловцима, посетом Карловачкој гим-
назији, Капели мира, Студију за препарирање животиња, 
Саборној цркви и Патријаршијском двору, где је била 
постављена изложба Галерије Матице српске „Портрети 
из ризнице манастира Крушедол“. На завршном скупу, 
присутнима се обратила и мр Тијана Палковљевић, 
управница Галерије Матице српске. Матицу српску је на 
манифестацији представљао генералани секретар проф. 
др Душан Николић. 

11. до 15. септембра 2011. године: Даниела Королија 
Црквењаков, конзерватор саветник Галерије Матице 
српске, учествовала је на Међународној конференцији 
Euroanalysis 16 – „Challenges in Modern Analytical Che-
mi stry“ која је одржана у Београду. Даниела Королија 
Црквењаков је излагала коауторски рад „Identification of 
pigments of colored glazes on silver leaf from the baroque 
period in Serbian Orthodox churches with SEM-EDS 
technique“ у оквиру секције Art and Cultural Heritage. 
Коаутори су дугогодишњи сарадници Галерије Матице 
српске проф. др Јоњауа Раногајец, са Технолошког фа-
кул тета Универзитета у Новом Саду, и Милица Марић 
Сто јановић, хемичар Народног музеја у Београду. 

12. септембра 2011. године: одржана је седница Пред-
седништва Матице српске.

12. септембра 2011. године: генерални секретар Матице 
српске проф. др Душан Николић је био на седници На-
ционалног савета за високо образовања у Београду. 

12. септембра 2011. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов је у Министарству иностраних 
послова имао састанак у вези са организовањем изложбе 
Двеста година српске дипломатије.

12. септембра 2011. године: Библиотеку Матице српске 
посетили су библиотекари Универзитетске библиотеке 
у Крагујевцу са директорком Миром Матић.

12. септембра 2011. године: изашла је јулско-августовска 
свеска свеска Летописа Матице српске у којој су обја-
вљени поетски и прозни прилози Мирослава Максимо-
вића, Фрање Петриновића, Леонарда Коена, Боба Марли-
ја, Александра Бјелогрлића, Џона Ф. Дина, Фрејзера Са-
терленда, Фионе Сампсон и Јане Растегорац. У рубрици 
„Огледи” су текстови Чарлса Нормана и Марије Гичић 
Пуслојић, аутори „Сведочанстава” су Мирослав Јосић 
Вишњић, Јован Пејчић, Мирослав Егерић, Миро Вукса-
новић, Зорица Хаџић и Радојка Вукчевић а рубрика се 
завршава разговором који је 1966. године са Харолдом 
Пинтером водио Лоренс М. Бенски. О књигама Владана 
Матијевића, Александра Фјута, Мирка Магарашевића, 
Николаја Тимченка, Ранка Павловића, Гордане Ђилас, 
Александра Бјелогрлића, Бориса Јовановића и Џона Бар-
та пишу Наташа Половина, Светлана Милашиновић, Ри-
сто Тубић, Гордана Рајњак, Драган Тасић, Анђелко Ану-
шић, Драгана Белеслијин, Драгица С. Ивановић и Брани-
слава Васић Ракочевић.

13. септембра 2011. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов, генерални секретар Матице 
српске проф. др Душан Николић и управник послова 
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Матице српске Јелена Веселинов учествовали су у раду 
научног скупа посвећеног задужбинарству под називом 
Задужбинарство код Срба данас, организованог у Вуко-
вој задужбини у оквиру 77. Вуковог сабора. 
Академик Чедомир Попов је имао уводно излагање, а 
проф. др Душан Николић реферат на тему Задужбине у 
српском праву (правна традиција и актуелни законски 
оквири). 
13. септембра 2011. године: у оквиру најстарије тради-
ционалне манифестације у Србији, 77. Вуковог сабора 
који је одржан у реализацији Центра за културу „Вук Ка-
раџић“ из Лознице приређена је изложба у организацији 
Матице српске Два јубилеја: 185 година Матице српске, 
250 година од рођења Саве Поповића Текелије. (Опширни-
је у прилогу)
14. септембра 2011. године: у оквиру 41. Славистичког 
скупа организованог од 1. до 20. септембра 2011. године, 
Матицу српску су посетили страни студенти полазници 
семинара српског језика, књижевности и културе, пред-
вођени професором др Слободаном Ж. Марковићем. 
Испред Матице српске госте су примили секретар Оде-
ље ња за књижевност и језик проф. др Мато Пижурица, 
Јулкица Ђукић, стручни сарадник Одељења за књижев-
ност и језик, и Александра Јовановић, стручни сарадник 
Рукописног одељења. 
14. септембра 2011. године: директор Фраунхофер ин-
ститута (IAO), највеће непрофитне научно-истраживач-
ке институције у Немачкој са више од 18.000 запослених 
у више од 80 истраживачких јединица у Немачкој, Евро-
пи САД и у Азији проф. др Дитер Шпат (Dieter Spath) је 
са супругом Маријом-Катарином Шпат (MariaKatharina 
Spath) боравио у Новом Саду, као гост Факултета тех нич-
ких наука Универзитета из Новог Сада. Том приликом 
посетио је Скупштину Војводине а госпођа Шпат Мати-
цу српску са чијом улогом и организацијом ју је упознао 
стручни сарадник Српског биографског речника Драган 
Тубић.
14. септембра 2011. године: дописни члан САНУ Миро 
Вуксановић присуствовао је седници Извршног одбора 
Огранка САНУ у Новом Саду.
15. септембра 2011. године: дописни члан САНУ и уп-
равник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић 
отворио је у Патријаршијском двору у Сремским Карлов-
цима путујућу изложбу „Буквар и букварска настава код 

Срба” чији је аутор Бранислава Јордановић, музејски са-
ветник Педагошког музеја у Београду.

15. и 16. септембра 2011. године: Радивој Додеровић, ру-
ководилац Одељења за набавку и размену публикација 
Библиотеке Матице српске, учествовао је у раду радио-
ни це EMBARK у Народној библиотеци Србије.

15. до 22. септембра 2011. године: Снежана Мишић и 
Александра Стефанов, кустоскиње Галерије Матице срп-
ске, учествовале су на ICOM CECA годишњој конферен-
цији 2011. – „Стара питања, нови одговори: критеријуми 
квалитета за музејску едукацију“ која је одржана у Загре-
бу, у Хрватској. Кустоскиње Галерије су се представиле 
презентацијом „Едукативне активности Галерије Мати-
це српске. Од идеје и ентузијазма до реализације и ква-
литета“. 

16. септембра 2011. године: у организацији Матице срп-
ске и компаније Електровојводина приређено је музич-
ко вече на којем су се представили уметници, чланови 
Бечке филхармоније Мојца Злобко Вајгл (Mojca Zlobko 
Vajgl), харфа, Љубљана, Дитер Флури (Dieter Flury), фла-
ута, и Тобијас Леа (Tobijas Lea), виола. 

17. септембра 2011. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов и потпредседник Матице срп-
ске проф. др Славко Гордић присуствовали су свечаности 
Дан песникиње Милице Стојадиновић Српкиње Милици 
Стојадиновић Српкињи у походе у Манастиру Раваница, 
Врдник.

19. септембра 2011. године: одржана је седница Председ-
ништва Матице српске.

19. септембра 2011. 2011. године: одржан је састанак са 
представницима продукцијске куће „Панорама група“ 
– Александром Каришиком и Душаном Нинковим, на 
коме је било речи о успешној сарадњи током рада на фил-
му о Матици српској „Тако, а не иначе“. Разговарано је и 
о могућностима рада на сличним пројектима у будућно-
сти. Састанку су присуствовали председник Матице срп-
ске академик Чедомир Попов, потпредседници Матице 
српске проф. др Славко Гордић и проф. др Слободан Ћур-
чић, генерални секретар Матице српске проф. др Душан 
Николић као и стручни сарадник Рукописног одељења 
Матице српске мр Исидора Поповић. 

19. и 20. септембра 2011. године: Даниела Королија Црк-
вењаков, конзерватор саветник Галерије Матице српске, 
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учествовала је на конференцији „Токови савремене кон-
зер вације на Балкану – примена превентивне конзерва-
ције на делима савремене уметности“ која је одржана у 
организацији Музеја савремене уметности у Београду. 
На конференцији је Даниела Королија Црквењаков пре-
зентовала рад на тему „Конзервација и рестаурација у 
Галерији Матице српске: од занатске вештине до научно 
засноване конзерваторско рестаураторске праксе“. По-
ред ње, конференцији су присуствовали и конзерватори 
Галерије мр Данило Вуксановић, мр Јелена Јоветић и Дар-
ко Деспотовић. 
20. септембра 2011. године: академик Предраг Палаве-
стра предао је рукопис књиге Антологија Богдан Поповић 
за треће коло Антологијске едиције Десет векова српске 
књижевности Издавачког центра Матице српске. 
21. септембра 2011. године: потпредседник Матице срп-
ске проф. др Славко Гордић присуствовао је комемора-
цији академикa Никшe Стипчевићa приређеној у Српској 
академији наука и уметности. 
21. септембра 2011. године: потпредседник Матице срп-
ске проф. др Славко Гордић присуствовао је сахрани ака-
демика Мирослава Пантића у Свилајнцу. Од академика 
Мирослава Пантића, у име САНУ и њеног Одељења је-
зика и књижевности опростио се дописни члан САНУ 
Миро Вуксановић.
21. септембра 2011. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов поздравио је учеснике Међу-
народне еколошке конференције Еколошког покрета Гра-
да Новог Сада.
22. септембра 2011. године: одржана је седница Уредни-
штва Зборника Матице српске за филологију и лингви
стику.
22. септембра 2011. године: Градска библиотека у Новом 
Саду обележила је 166 година рада и постојања, а свеча-
ности је из Библиотеке Матице српске присуствовала 
заменица управника Новка Шокица Шуваковић.
23. септембра 2011. године: Добрила Мартинов, струч-
ни сарадник за протокол и односе са јавношћу, учество-
вала је у раду Школске и Здравствене комисије Хумани-
тарног фонда „Привредник” као представник Матице 
српске. 
23. септембра 2011. године: у Галерији Матице српске је 
одржана конференција за новинаре поводом отварања 
изложбе „Грађански модернизам и популарна култура. 
Епизоде модног, помодног и модерног (1918–1941)“. О 
изложби и уметничким делима говориле су мр Тијана 
Палковљевић, управница Галерије, и др Симона Чупић, 
ауторка изложбе и пратеће публикације.
23. септембра 2011. године: поводом двоструког јуби-
леја, 100 година од објављивања првог књижевног рада 
(песма „У сумрак”, Босанска вила, 30. септембар 1911) и 50 
година од Нобелове награде (Стокхолм, 1961) и изласка 
из штампе Библиографије Иве Андрића (1911–2011) Библи-
отека Матице српске поставила је у свом јавном катало-
гу електронску изложбу о Иви Андрићу. На изложби су 
презентована прва издања Андрићевих дела и превода, 
фотографије, факсимили и литература, као и Андриће-
ве мисли и цитати о њему. Изложба се може погледати и 
на адреси: www.bms.rs.

23. и 24. септембра 2011. године: поводом 250. годиш-
њи це рођења Саве Поповића Текелије у Араду је одржан 
Међународни скуп „Сава Текелија и Арађани“ са прате-
ћим програмом, којим је обележена 250. годишњица ро-
ђења Саве Текелије. (Опширније у прилогу) 

25. септембра 2011. године: Матицу српску су посетили 
ученици осмог разреда Основне школе „Четврти краље-
вачки батаљон” из Краљева. Након приказаног филма о 
Матици српској, са историјом и актуелним догађањима 
у Матици српској упознала их је Добрила Мартинов, 
стручни сарадник за протокол и односе са јавношћу.

26. септембар 2011. године: одржана је седница Председ-
ништва Матице српске.

26. септембар 2011. године: одржана је седница Изврш-
ног одбора Матице српске.

26. септембра 2011. године: у сали за седнице Матице 
српске одржана је промоција књиге Јeжија Бартмињског 
(Jezi Bartmiήski), угледног лингвисте и фолклористе из 
Пољске, Језиксликасвет. Госте је поздравио потпред-
седник Матице српске проф. др Славко Гордић а о књизи 
су говорили секретар Одељења за књижевност и језик 
проф. др Мато Пижурица, приређивач књиге др Дејан 
Ајдачић и аутор.

26. септембра 2011 године: Матицу српску и Галерију 
Матице српске су посетили Мила и Волтер Нолан (Walter 
Nolan). Председник Матице српске академик Чедомир 
Попов је примио уважене госте, који су као становници 
САД пружали значајну помоћ српском народу, а недавно 
се настанили у Београду. О историји Матице српске ин-
формисала их је Добрила Мартинов, стручни сарадник 
за протокол и односе са јавношћу. Током посете Галерији 
Матице српске домаћин им је била кустос Александра 
Стефанов, која им је представила сталну поставку и саму 
Галерију Матице српске.

26. септембра 2011. године: дигитална збирка Библиоте-
ке Матице српске постављена је на адреси digital.bms.rs. 
Дигитализоване публикације, укупно 718 (српске књиге 
18. и 19. века, рукописне књиге, објављенија, часописи, 
новине, разгледнице, издања Библиотеке), повезане су са 
записима у електронској бази Библиотеке, са COBIB.SR 
и штампаним каталозима Библиотеке. Публикације се у 
целости могу прелиставати, а претраживе су према ауто-
ру, наслову, издавачу, месту, години издавања и другим 
параметрима.

26. септембра 2011. године: дописни члан САНУ Миро 
Вуксановић предао је рукопис књиге Српски рјечник као 
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азбучни роман за треће коло Антологијске едиције Десет 
векова српске књижевности Издавачког центра Матице 
српске.
26. септембра 2011. године: након спроведеног поступка 
јавне набавке отворене су понуде за извођење радова на 
поправци зграде Библиотеке Матице српске. Одабран је 
најповољнији извођач, радови ће трајати 45 дана, а финан-
сијска средства обезбедило је Министарство културе Ре-
публике Србије. 
27. септембра 2011. године: у Галерији Матице српске је 
отворена изложба „Грађански модернизам и популарна 
култура. Епизоде модног, помодног и модерног (1918–
1941)“, ауторке др Симоне Чупић. На отварњу изложбе 
су говорили мр Тијана Палковљевић, управница Галери-
је Матице српске, др Симона Чупић, ауторка, и Мило рад 
Ђурић, покрајински секретар за културу и јавно инфор-
мисање, који је изложбу свечано отворио. Овом излож-
бом Галерија се укључила у обележавање месеца моде који 
је у Србији приређен поводом одржавања међународне 
годишње конференције ICOM комитета за костим у Бео-
граду. Изложба је отворена до 18. октобра 2011. године.
27. септембра 2011. године: одржана је седница Уређи-
вачког одбора Антологијске едиције Десет векова српске 
књижевности Издавачког центра Матице српске на ко јој 
је анализирано друго коло и размотрена припрема тре-
ћег кола.

27. септембра 2011. године: Издавачки центар Матице 
српске приредио је у Свечаној сали Матице српске пред-
стављање првог и другог кола у 20 књига Антологијске еди-
ције Десет векова српске књижевности. Након поз дравне 
речи академика Чедомира Попова, председника Матице 
српске, најпре је говорио академик Предраг Палавестра, 
председник Одбора за изучавање историје књи жевности 
САНУ, а потом и дописни члан САНУ Миро Вуксановић, 
главни уредник Антологијске едиције. Прво коло чине 
књи ге: Свети Сава, Поезија Дубровника и Боке которске, 
Доситеј Обрадовић, Јован Стерија Поповић, Петар II 
Петровић Његош, Једноставни облици народне књижев
ности, Борисав Станковић, Иво Андрић (прва књи га), Ми
лош Црњански (прва књига) и Антологија срп ског песни
штва, а у другом колу су: Захарија Орфелин, Јован Скер
лић, Лаза Костић, Петар Кочић, Исидора Секу лић, Симо 
Матавуљ, Милован Видаковић, Стеван Сремац, Иво Ан
дрић (друга књига) и Милош Црњански (друга књига). 
28. септембра 2011. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов имао је састанак са потпред-

седником Матице српске и генералним секретаром Срп-
ске академије наука и уметности академиком Димитри-
јем Стефановићем у вези са научним скупом о Доситеју 
Обрадовићу.

28. септембра 2011. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов имао је састанак у Одељењу 
историјских наука у САНУ. 

28. септембра 2011. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов присуствовао је на састанку Од-
бора за обележавање стогодишњице Балканских ратова.

28. септембра 2011. године: генерални секретар проф. др 
Душан Николић је заједно са управником послова Мати-
це српске Јеленом Веселинов, у складу са одлуком Пред-
седништва и Извршног одбора, а у име председника Ма-
тице српске академика Чедомира Попова, присуствовао 
састанку у седишту компаније Делта Холдинг у Београду, 
у вези са оснивањем фондације која ће деловати у обла-
сти културе и хуманитарног рада. 

28. септембра 2011. године: одржан је састанак сарадни-
ка на научноистраживачкој теми Уметничка топографи ја 
Новог Сада. Састанком је председавала Донка Станчић, 
носилац теме. 

28. септембра 2011. године: Галерију Матице српске су 
посетили учесници Годишње конференције ICOM ко-
митета за костим који је организован у Београду на тему 
„Између – Култура одевања између Истока и Запада“. 
Мр Тијана Палковљевић, управница Галерије, дочекала 
је и поздравила око стотину стручњака из читавог света 
који су потом обишли сталну поставку Галерије и излож-
бу „Грађански модернизам и популарна култура. Епизо-
де модног, помодног и модерног (1918–1941)“. 

29. септембра 2011. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов и потпредседник Матице срп-
ске проф. др Славко Гордић имали су састанак у Задуж-
бини Доситеј Обрадовић поводом јубилеја Доситеја Обра-
довића. 

29. септембра 2011. године: генерални секретар Матице 
српске проф. др Душан Николић и директор Фонда Европ
ски послови АП Војводине господин Предраг Новиков, 
потписали су протокол о сарадњи две институције. (Оп-
ширније у прилогу) 

29. септембра 2011. године: у оквиру програма обележа-
вања Дана европске културне баштине, Градска библио-
тека „Владислав Петковић Дис” у Чачку организовала је 
у Дому културе представљање првог и другог кола Анто-
логијске едиције Десет векова српске књижевности Из-
давачког центра Матице српске. О Антологијској едици ји 
говорио је главни уредник Миро Вуксановић. 

30. септембра 2011. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов примио је господина Нико-
лаја Алексејшченка и његове сараднике из Торонта.

30. септембра 2011. године: у Галерији Матице српске је 
поводом отварања изложбе „Грађански модернизам и по-
пуларна култура. Епизоде модног, помодног и модерног 
(1918–1941)“ одржано стручно тумачење. О изложеним 
делима и уметницима говорила је мр Тијана Палковље-
вић, управница Галерије Матице српске.
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ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ 
У ПЕЧУЈУ

Манифестација је започела у суботу, 10. септемб-
ра стручним скупом о Сави Текелији на којем су 
учествовали: мр Владимир Симић, Љубомир По-
повић, Снежана Мишић са темом „Уметничка за-
оставштина Саве Текелије“ и Стеван Бугарски, на-
кон чега је приређен пригодан културно-уметнички 
програм. Следећег дана, 11. Септембра, одржана 
је Света литургија поводом храмовне славе св. Си-
меона Столпника и славским весељем, а потом је 
у Етнографском одељењу музеја „Јанус Панониус“ 
отворена изложба „Сава Текелија – велики српски 
добротвор“, коју је приредила Галерија матице срп-
ске. Након поздравне речи др Предрага Мандића, 
организатора манифестације и Руже Беговац, ди-
ректорке Етнографског одељења музеја „Јанус Па-
нониус“, присутнима су се обратили др Милица 
Павлов, подпредседница Самоуправе Срба у Ма-
ђар ској, мр Тијана Палковљевић, управница Гале-
рије Матице српске и проф. др Душан Николић, 
генерални секретар Матице српске који је изложбу 
свечано отворио.

ИЗЛОЖБА О МАТИЦИ СРПСКОЈ 
У ЛОЗНИЦИ

У оквиру 77. Вуковог сабора, од 13. до 23. септем-
бра 2011. године, у Галерији Миће Поповића и Вере 
Божичковић Поповић у Лозници, организована је 
изложба рукописа и портрета поводом 185. го-
дишњице оснивања Матице српске и 250. го-
дишњице рођења Саве Текелије. Изложбу је отво-
рио председник Матице српске академик Чедо-
мир Попов, а о концепту Изложбе је говорио ге-
нерални секретар проф. др Душан Николић. От-
варању су присуствовали и потпредседници  
проф. др Слако Гордић и проф. др Слободан 
Ћурчић. За припрему изложбе су у име Матице 
српске биле задужене Александра Јовановић, 
стручни сарадник Рукописног одељења и Вукица 
Туцаков, технички уредник, а у име домаћина 
Дајана Ђедовић директор Центра за културу „Вук 
Караџић“ и Снежана Нешковић Симић, управ-
ник Галерије. У техничкој реализацији Изложбе 
учествовали су Владимир Николић, стручни са-
радник Рукописног одељења и Саша Кулић, те-
хнички сарадник. Стручну подршку пружила је 
Галерија Матице српске.
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ЈУБИЛЕЈ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ
У АРАДУ

У Араду је, у организацији Савеза Срба у Румунији, 
23. и 24. септембра обележена 250. годишњица рођења 
Саве Текелије. Тим поводом одржан је међународни 
скуп Сава Текелија и Арађани. На отварању Реч о Сави 
Текелији беседио је управник Библиотеке Матице срп-
ске Миро Вуксановић. Реферате су, између осталих, 
имали: Душица Грбић, руководилац Одељења старе и 
ретке књиге и легата Библиотеке Матице српске, др 
Бранка Кулић, управница Галерије Матице српске у 
пензији, проф. др Душан Николић, генерални секре-
тар Матице српске, те чланови Управног одбора Мати-
це српске: Стеван Бугарски, проф. др Бранко Бешлин 
и др Ђорђе Ђурић. Учесници скупа су посетили гробље 
на ком су сахрањени српски интернирци 1915-1918. Та-
кође су присуствовали откривању спомен бисте Сави 
Текелији и парастосу који је служен у цркви Светих 
апостола Петра и Павла. На свечаном откривању спо-
мен бисте, у име Матице српске, говорио је генерални 
секретар проф. др Душан Николић.

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА ФОНДОМ
ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ

Потписивањем Протокола исказана је спремност Ма-
тице српске и Фонда Европски послови да заједно раде 
на представљању српске културе у Европи. Матица 
српска ће уз финансијску и организациону подршку 
Фонда, а у сарадњи са водећим националним институ-
цијама, приредити више изложби у Бриселу. Експона-
ти ће, потом, бити излагани у културним центрима и 
дипоматским представништвима Републике Србије. 
Фонд ће, такође, пружити организациону подршку 
Матици српској приликом конкурисања за средства 
из европских фондова, којима ће бити финансирани 
пројекти од националног значаја.


