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1. фе бру а ра 2012. 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 бе се ду о Са
ви По по ви ћу Те ке ли ји и Ма ти ци срп ској на ску пу ко ји 
је у Град ској би бли о те ци по во дом Да на Гра да Но вог Са
да при ре дио Но во сад ски клуб.

1. фе бру а ра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Жи ри ја 
Зма је ве на гра де Ма ти це срп ске у са ста ву: пред сед ник 
проф. др Ми хај ло Пан тић, проф. др Слав ко Гор дић, Ми
ло сав Те шић, Ђор ђо Сла до је, Иван Негришорац и проф. 
др Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић. На кон сед ни це одр жа
на је кон фе рен ци ја за штам пу на ко јој је за до бит ни ка 
на гра де про гла шен Во ји слав Ка ра но вић. 

1. фе бру а ра 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић и управ ни ца Га ле ри је 
Ма ти це срп ске мр Ти ја на Пал ко вље вић при су ство ва ли 
су све ча ној ака де ми ји у Срп ском на род ном по зо ри шту, 
по во дом Да на Гра да Но вог Са да, на ко јој је гра до на чел
ник Игор Па вли чић до де лио ово го ди шњу на гра ду др 
Ду ша ну По по ву, чла ну Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске. 

1. фе бру а ра 2012. 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 На ци о нал ног са ве та за кул ту ру 
Ре пу бли ке Ср би је.

1. фе бру а ра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске су 
по водoм Да на Гра да Но вог Са да одр жа ни кон церт и из
ло жба деч јих ра до ва у са рад њи са кре а тив ном ра ди о ни
цом „Ма шта ли ца”. Из ло жбу деч јих ра до ва отво ри ла је 
мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це 
срп ске, а кон церт су из ве ли „Ба ји ће ви сла ву ји”, хор му
зич ке шко ле „Иси дор Ба јић”, под вођ ством про фе сор ке 
Ане Ко ва чић.

2. фе бру а ра 2012. го ди не: у Ко лар че вој за ду жби ни 
пред ста вље но је дру го 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: Ми ро Вук са но вић, Слав ко Гор дић, 
Алек сан дар Јер ков и Вла ди мир Кец ма но вић.

2. фе бру а ра 2012. го ди не: одр жа не су сед ни це Над зор
ног и Управ ног од бо ра Би бли о те ке Ма ти це срп ске на 
ко ји ма су, из ме ђу оста лог, усво је ни Из ве штај о ра ду Би
бли о те ке у 2011, Из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду Би
бли о те ке (2008–2011) и Спо ра зум о са рад њи Би бли о те ке 
СА НУ, На род не би бли о те ке Ср би је и Би бли о те ке Ма ти
це срп ске. 

3. фе бру а ра 2012. 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 На уч ног ску па „Бач ка кроз ве ко ве” ко ји је 
одр жан у Бач кој Па лан ци. 

3. фе бру а ра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
одр жанo je стручнo ту ма чењe из ло жбе Збир ка ва јар ских 
ра до ва Га ле ри је Ма ти це срп ске. О кон цеп ту из ло жбе и 
из ло же ним де ли ма го во рилa je Сне жа на Ми шић, ку стос 
и са рад ник на из ло жби. 

4. фе бру а ра 2012. го ди не: у окви ру са рад ње са Би бли о
те ком Ма ти це срп ске Кул тур ни цен тар Ср би је у Па ри зу 
ор га ни зо вао је пред ста вља ње Би бли о гра фи је Иве Ан дри
ћа 1911–2011, за јед нич ко из да ње За ду жби не Иве Ан дри
ћа, СА НУ и Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Том при ли ком 
до пи сни члан СА НУ, управ ник Би бли о те ке и глав ни 
уред ник Би бли о гра фи је Ми ро Вук са но вић го во рио је о 
Би бли о гра фи ји и Иви Ан дри ћу, о из ра ди Би бли о гра фи је 
с ак цен том на Ан дри ћу на фран цу ском је зи ку го во ри ла 
је Да ни е ла Кер ме ци, јед на од аутор ки, пре во ди лац је би
ла би бли о те кар ка Со ња Ива но вић, а при ка за на је и 
елек трон ска из ло жба о Иви Ан дри ћу ко ју је Би бли о те ка 
при пре ми ла. То ком бо рав ка у Па ри зу, од 3. до 6. фе бру
а ра, го сти из Би бли о те ке Ма ти це срп ске би ли су сме
ште ни у ре зи ден ци ји Ам ба са де Ср би је, а њи хов до ма
ћин био је ам ба са дор проф. др Ду шан Т. Ба та ко вић. 

4, 11, 18. и 25. фе бру а ра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти
це срп ске су се то ком фе бру а ра од ви ја ле кре а тив не ра
ди о ни це су бо том, при ре ђе не у окви ру еду ка тив ног про
гра ма за де цу „Мој пор трет за му зеј”. Ме сец фе бру ар је 
био по све ћен играч ка ма и игри. Ре а ли зо ва не су че ти ри 
ра ди о ни це: Пут у цар ство игра ча ка – Игри ленд, Тур нир 
у осва ја њу умет нич ког бла га, Мој нај дра жи друг за игру и 
Па пир ни те а тар. Ра ди о ни це су во ди ле ку сто ски ње 
Алек сан дра Сте фа нов, Сне жа на Ми шић и Је ле на Ог ња
но вић, уз по моћ са рад ни ца са Од се ка за пе да го ги ју Фи
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

6. фе бру а ра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

6. фе бру а ра 2012. го ди не: одр жа на је Пр ва сед ни ца 
Над зор ног од бо ра Га ле ри је Ма ти це срп ске.

7. фе бру а ра 2012. го ди не: у ор га ни за ци ји Пла ни нар ског 
дру штва „Ви ли на во ди ца Бу ко вац” у Све ча ној са ли Ма
ти це срп ске при ка зан је филм о екс пе ди ци ји ко ја је 
осво ји ла Ма унт Ме кин ли на Аља сци.

7. фе бру а ра 2012. го ди не: одр жа на је Пр ва сед ни ца 
Управ ног од бо ра Га ле ри је Ма ти це срп ске.
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7–17. фе бру а ра 2012. го ди не: Пред сед ни штво Ма ти це 
срп ске до не ло је од лу ку да се због ван ред не си ту а ци је 
иза зва не вре мен ским не при ли ка ма у Ма ти ци срп ској 
при вре ме но об у ста ви рад. Ова од лу ка је спро ве де на уз 
ор га ни зо ва ње сва ко днев ног де жур ства. И по ред то га, 
мно ги слу жбе ни ци Ма ти це срп ске су сва ко днев но до ла
зи ли на по сао, или су оба вља ли по сло ве из сво јих ре со
ра код ку ће и би ли у стал ној ве зи са управ ни цом по сло
ва Је ле ном Ве се ли нов, ко ја је спро во ди ла по сло ве из 
свог де ло кру га. Из ме ђу оста лог, по ста вље не су озна ке 
опа сно сти око це ле згра де због сне га и ле де ни ца ко је су 
се мо гле об ру ши ти на про ла зни ке. По том су ан га жо ва
ни ал пи ни сти ко ји су, оси гу ра ни аде кват ном опре мом, 
три да на чи сти ли са кро ва снег и лед. Ма ти ца срп ска је, 
пре ма уви ду и за кључ ци ма над ле жне град ске ко ми си је, 
пред у зе ла све нео п ход не и про пи са не ме ре за шти те, о 
че му све до чи и За пи сник Ко ми си је. Све ча на сед ни ца 
Ма ти це срп ске је од ло же на и о то ме су оба ве ште ни чла
но ви, јав ност и ме ди ји. Пре кид ра да у Ма ти ци срп ској 
окон чан је 17. фе бру а ра.

9. и 10. фе бру а ра 2012. го ди не: Алек сан дра Сте фа нов, 
ку сто ски ња Га ле ри је Ма ти це срп ске, бо ра ви ла је у Вра
њу због по ста вља ња из ло жбе Са ва Те ке ли ја – ве ли ки 
срп ски до бро твор у Га ле ри ји На род ног му зе ја у Вра њу. 

10. фе бру а ра 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске и Да ни е ла Ко ро ли ја 
Цр кве ња ков, за ме ни ца управ ни це, уче ство ва ле су на 
кон фе рен ци ји за но ви на ре ко ја је при ре ђе на у На род ној 
би бли о те ци у Бе о гра ду по во дом пред ста вља ња про гра
ма обе ле жа ва ња на ци о нал ног пра зни ка Да на др жав но
сти Ре пу бли ке Ср би је. Мр Ти ја на Пал ко вље вић је пред
ста ви ла две из ло жбе ко је је Га ле ри ја Ма ти це срп ске тим 
по во дом при ре ди ла: За љу бав отаџ би не. Па три о ти зам 
у срп ској кул ту ри XVI II ве ка у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
и Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор у Га ле ри ји 
На род ног му зе ја у Вра њу. 

10. фе бру а ра 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп
ске ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић је на по зив ам ба
са до ра Ира на го спо ди на Аболг ха се ма Дел фи ја (Abolg ha
sem Del fi) при су ство вао све ча но сти у Ам ба са ди Ира на.

12. фе бру а ра 2012. 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 

отва ра њу из ло жбе Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро
твор у Га ле ри ји На род ног му зе ја у Вра њу, ко ју су при ре
ди ле Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Ма ти ца срп ска у са рад
њи са Га ле ри јом На род ног му зе ја у Вра њу, у окви ру про
гра ма обе ле жа ва ња на ци о нал ног пра зни ка Ре пу бли ке 
Ср би је – Сре те ње – Дан др жав но сти Ср би је. На отва ра
њу из ло жбе су по ред мр Ти ја не Пал ко вље вић го во ри ли 
и Ми ро љуб Стој чић, гра до на чел ник Вра ња и др Жар ко 
Об ра до вић, ми ни стар про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср
би је, ко ји је из ло жбу зва нич но отво рио.

13. фе бру а ра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви на ре по во дом отва ра
ња из ло жбе За љу бав отаџ би не. Па три о ти зам у срп ској 
кул ту ри XVI II ве ка, ауто ра мр Вла ди ми ра Си ми ћа. На 
кон фе рен ци ји су го во ри ли: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, Сне жа на Ми шић, 
ку стос из ло жбе и мр Вла ди мир Си мић, аутор из ло жбе и 
књи ге. 

14. фе бру а ра 2012. го ди не: до пи сни члан СА НУ Ми ро 
Вук са но вић је у свој ству пред сед ни ка во дио сед ни цу 
Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ.

14. фе бру а ра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
све ча но отво ре на из ло жба За љу бав отаџ би не. Па три о
ти зам у срп ској кул ту ри XVI II ве ка, ауто ра мр Вла ди
ми ра Си ми ћа. Из ло жбу је при ре ди ла Га ле ри ја Ма ти це 
срп ске у окви ру про гра ма обе ле жа ва ња на ци о нал ног 
пра зни ка Ре пу бли ке Ср би је – Сре те ње – Дан др жав но
сти Ср би је, уз по др шку 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. 
На отва ра њу из ло жбе го во ри ли су мр Ти ја на Пал ко вље
вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, проф. др Ми
ро слав Ти мо ти је вић, пред сед ник Управ ног од бо ра Га ле
ри је Ма ти це срп ске и го спо дин 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 Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је из ло жбу зва нич но отво
рио. Ку стос из ло жбе је Сне жа на Ми шић. Из ло жба је 
отво ре на до 17. мар та 2012. го ди не. 

15. и 16. фе бру а ра 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић уче ство вао је 
на Mе ђу на род ном на уч ном ску пу Bu il ding cul tu ral na ti
ons: The ma ti ca and equ i va lent in ter me di ary struc tu res in 
Euro pe (Из град ња кул тур них на ци ја: ма ти ца и екви ва
лент не струк ту ре у Евро пи) ко ји је одр жан на Цен трал
но е вроп ском уни вер зи те ту у Бу дим пе шти. (Оп шир ни је 
у при ло гу.) 

17. фе бру а ра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
одр жан је кон церт му шког хо ра при Хор ском ко ле џу из 
Ни жњег Нов го ро да, ко ји је при ре ђен у окви ру про сла ве 
Да на шко ле Гим на зи је „Иси до ра Се ку лић” из Но вог Са
да. Пре по чет ка кон цер та го сти из Ру си је су об и шли 
стал ну по став ку Га ле ри је ко ју им је пред ста ви ла мр Дра
гој ла Жи ва нов, му зеј ски са вет ник. 

21. фе бру а ра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред
сед ни штва Ма ти це срп ске.

22. фе бру а ра 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп
ске проф. др Слав ко Гор дић уче ство вао је у ра ду Управ
ног од бо ра За ду жби не „До си теј Об ра до вић”.

22. фе бру а ра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уред ни
штва Го ди шња ка Би бли о те ке Ма ти це срп ске.
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22. фе бру а ра 2012. го ди не: иза шла је де цем бар ска све
ска (за 2011. го ди ну) Ле то пи са Ма ти це срп ске, у ко јој су 
пе снич ки и про зни при ло зи Да ре Се ку лић, Ми ло ва на 
Мар че ти ћа, Еже на Гиј ви ка (прев. В. Ја гли чић), Вла ди ми
ра На бо ко ва (прев. В. Стој ме но вић), Здрав ка Кр ста но
ви ћа, Ан ђел ка Ану ши ћа, Жив ка Ни ко ли ћа, Алек сан дра 
Б. Ла ко ви ћа и Ле ле Јо ва но вић, те есе ји стич ки тек сто ви 
Пре дра га Чи чо вач ког (о Тол сто ју) и Ви о ле те Стој ме но вић 
(о На бо ко ву). Блок ко ји отва ра ру бри ку „Све до чан ства” 
по све ћен је Иви Ан дри ћу, о ко ме пи шу Слав ко Гор дић, 
Вук Кр ње вић, Жа не та Ђу кић Пе тро вић, Ми ро Вук са но
вић, Пре драг Пе тро вић и Ок та ви ја Не дел ку, а ауто ри 
исте ру бри ке су још и Арон Ј. Гу ре вич (прев. М. Ан то ло
вић), Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, Ја нош Ба њаи, Иван Не
гри шо рац и На та ша По ло ви на. О но вим књи га ма Све
то за ра Пе тро ви ћа, Ми ро сла ва Еге ри ћа, Мар ка Не ди ћа, 
Слав ка Гор ди ћа, Све тла не То мин, Ча сла ва Ђор ђе ви ћа, 
Ни ко ле Страј ни ћа, Зо ра на Т. Јо ва но ви ћа и Сло бо да на 
Ан то ни ћа пи шу Го ра на Ра и че вић, Ми о драг Ма тиц ки, 
Сло бо дан Вла ду шић, Јел ка Ре ђеп, Са ња Па ри по вић, 
Пре драг Ја шо вић, Иси до ра По по вић и Вла ди слав Ђор
ђе вић, Сте ван Бу гар ски пред ста вља пре вод пе са ма Ми
ло ша Цр њан ског на ру мун ски, а Јо ва на Да ви до вић збор
ник о пе сни штву Ми о дра га Па вло ви ћа.

23. фе бру а ра 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске 
је по во дом 150го ди шњи це ро ђе ња ком по зи то ра Кло да 
Де би си ја (1862–1918) при пре ми ла елек трон ску из ло жбу 
гра ђе из сво јих збир ки. 

23. фе бру а ра 2012. го ди не: до пи сни члан СА НУ Ми ро 
Вук са но вић го во рио је у Кул тур ном цен тру Но вог Са да 
о књи зи Ка пи ја Бал ка на ака де ми ка Све тла не Вел мар 
Јан ко вић, у из да њу из да вач ке ку ће „Сту бо ви кул ту ре”.

23. и 24. фе бру а ра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске одр жа на је ра ди о ни ца „Ор га ни за ци ја де поа” Цен
трал ног ин сти ту та за кон зер ва ци ју из Бе о гра да, ко јој је 
при су ство ва ло 40 му зеј ских про фе си о на ла ца. Основ ни 
циљ ра ди о ни це је обу ка по сто је ћих ка дро ва у срп ским 
му зе ји ма за по тре бе функ ци о нал ног и ор га ни зо ва ног 
ра да на уна пре ђе њу усло ва чу ва ња збир ки. 

24. фе бру а ра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
у окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе За љу бав отаџ би
не. Па три о ти зам у срп ској кул ту ри XVI II ве ка аутор мр 
Вла ди мир Си мић одр жао струч но ту ма че ње из ло жбе. 

24. фе бру а ра 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је у На род ној бан ци 
Ср би је имао са ста нак са го спо ђом Не вен ком Са во вић, 
ди рек тор ком сек то ра за ко му ни ка ци је у На род ној бан
ци Ср би је, у ве зи са ор га ни зо ва њем из ло жбе Срп ски но
вац од XI II до XXI ве ка.

24. фе бру а ра 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је за јед но са го спо ђом 
Не вен ком Са во вић, ди рек тор ком сек то ра за ко му ни ка
ци је у На род ној бан ци Ср би је, имао са ста нак са ге не
рал ним се кре та ром Срп ске ака де ми је на у ка и умет но
сти ака де ми ком Ди ми три јем Сте фа но ви ћем, на ко јем су 
во ђе ни раз го во ри о струч ној по др шци ор га ни зо ва њу 
из ло жбе Срп ски но вац од XI II до XXI ве ка.

24. фе бру а ра 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је у Ми ни стар ству 

спољ них по сло ва имао са ста нак са го спо ди ном Вла ди
ми ром Ћур гу зом, ге не рал ним се кре та ром Ми ни стар
ства спољ них по сло ва, у ве зи са ор га ни зо ва њем из ло жбе 
Срп ски но вац од XI II до XXI ве ка. 

24. фе бру а ра 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли 
ђа ци Еко ном ске шко ле из Но вог Са да и по гле да ли из ло
жбу о Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу Кроз ва си о ну и ве ко ве – 
при ча о Ми лу ти ну Ми ла нко ви ћу. О Ма ти ци срп ској и са
мој из ло жби ин фор ми са ле су их струч не са рад ни це Ма
ти це срп ске До бри ла Мар ти нов и Алек сан дра Јо ва но вић.

24. фе бру а ра 2012. 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, 
као ра ни ји до бит ник, при су ство вао је уру че њу На гра де 
„Ме ша Се ли мо вић” за 2011. го ди ну Де ја ну Алек си ћу за 
књи гу пе са ма Је ди но ве тар, у из да њу из да вач ке ку ће 
„Имам иде ју”.

27. фе бру а ра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

27. фе бру а ра 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић имао је са ста нак са го
спо ђом Ро ман цом Јо ва но вић, ди рек тор ком За во да за 
уџ бе ни ке у Но вом Са ду. Том при ли ком во ђе ни су раз го
во ри о са рад њи две ин сти ту ци је. 

27. фе бру а ра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Над зор
ног од бо ра Ма ти це срп ске.

27. фе бру а ра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Еко ном
ског од бо ра Ма ти це срп ске и чла но ва За ду жбин ских од
бо ра Ма ти це срп ске.

27. и 28. фе бру а ра 2012. го ди не: Сне жа на Ми шић, на
чел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју Га ле ри је 
Ма ти це срп ске и Дар ко Де спо то вић, кон зер ва тор – ре
ста у ра тор, бо ра ви ли су у Вра њу због ски да ња и па ко ва
ња из ло жбе Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор, 
ко ја је одр жа на у Га ле ри ји На род ног му зе ја у Вра њу.

28. фе бру а ра 2012. го ди не: глав ни уред ник Ле то пи са 
Ма ти це срп ске и Срп ске ен ци кло пе ди је проф. др Дра ган 
Ста нић одр жао је пре да ва ње сту ден ти ма срп ске књи
жев но сти са Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду ко ји су по се ти ли Ма ти цу срп ску.

28. фе бру а ра 2012. го ди не: цен трал ној ма ни фе ста ци ји 
обе ле жа ва ња ју би лар не 180го ди шњи це осни ва ња На
род не би бли о те ке Ср би је при су ство вао је 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.

29. фе бру а ра 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп
ске проф. др Слав ко Гор дић био је на са стан ку са ми ни
стром за на у ку и обра зо ва ње др Жар ком Об ра до ви ћем 
и др жав ним се кре та ром Ра ди во јем Ми тро ви ћем. Раз го
во ри су во ђе ни у ве зи са оства ри ва њем про грам ских 
ци ље ва Ма ти це срп ске и њи хо вим фи нан си ра њем то
ком 2012. го ди не.

29. фе бру а ра 2012. го ди не: у Би бли о те ци Ма ти це срп
ске одр жан је са ста нак са ру ко во ди о ци ма ма тич них 
слу жби на род них би бли о те ка у Вој во ди ни, ко ји је во ди
ла за ме ни ца управ ни ка Би бли о те ке Нов ка Шо ки ца Шу
ва ко вић. 
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Од 1. до 7. мар та 2012. го ди не: Ма ти ца срп ска је уче
ство ва ла на 18. ме ђу на род ном Са ло ну књи га у Но вом 
Са ду. (Оп шир ни је у при ло гу.) 

2. мар та 2012. го ди не: Ма ти ца срп ска је у са рад њи са Би
бли о те ком Ма ти це срп ске, Га ле ри јом Ма ти це срп ске, 
Срп ском ака де ми јом на у ка и умет но сти и Пра во слав ним 
бо го слов ским фа кул те том до ни ра ла књи ге ко је су као 
по клонби бли о те ка при пре мље не за Кул тур ни клуб Cul
tu ral Club No vi Sad – Neo plan ta из Мел бур на, Аустра ли ја. 
Из бо ром из да ња ових еми нент них ин сти ту ци ја ис ка за на 
је по др шка раз во ју про грам ских ак тив но сти Клу ба. 

2. мар та 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Сло бо дан Ћур чић је у име Ма ти це срп ске у јав
ном обра ћа њу на ску пу у Ма стер цен тру Но во сад ског 
сај ма по др жао кан ди да ту ру Гра да Но вог Са да за европ
ску пре сто ни цу кул ту ре 2020. го ди не.

2. мар та 2012. 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 Ср би је.

2, 5. и 6. мар та 2012. го ди не: Га ле ри ја Ма ти це срп ске је 
уче ство ва ла на 18. ме ђу на род ном Са ло ну књи га на Но
во сад ском сај му (1−6. марта 2012). То ком тра ја ња Сај ма, 
на штан ду Гра да Но вог Са да, Град ска упра ва за кул ту
ру, Га ле ри ју Ма ти це срп ске и ње не ак тив но сти су пред
ста ви ле: Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ ни ца 
управ ни це Га ле ри је (2. мар та), мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је (5. мар та) и Алек сан дра Сте фа нов, 
ку то ски ња за еду ка ци ју (6. мар та).

2, 9. и 16. мар та 2012. 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 За љу бав отаџ
би не. Па три о ти зам у срп ској кул ту ри XVI II ве ка, одр жа
на три струч на ту ма че ња из ло жбе. О кон цеп ту из ло жбе, 
из ло же ним де ли ма, пој мо ви ма па три ја и па три о ти зам 
го во ри ли су Сне жа на Ми шић, ку стос из ло жбе (2. мар та) 
и мр Вла ди мир Си мић, аутор из ло жбе (9. и 16. мар та).

3. мар та 2012. го ди не: на Но во сад ском са ло ну књи га, у 
про гра му Ча со пи си: про шлост или бу дућ ност, уче ство
вао је глав ни уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске Иван 
Не гри шо рац. 

3. мар та 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр
жан је акре ди то ва ни еду ка тив ни тре нинг „Га ле ри ја као 
вр тић” за вас пи та че ПУ „Ра до сно де тињ ство”. Тре нинг 
су во ди ле Сне жа на Ми шић и Алек сан дра Сте фа нов, ку
сто ски ње Га ле ри је и др Јо ва на Ми лу ти но вић са Од се ка 
за пе да го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. 

3, 10, 17, 24. и 31. мар та 2012. 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, при ре ђе не у окви ру еду ка тив ног про гра ма за 
де цу „Мој пор трет за му зеј”. Март ме сец је био по све ћен 
емо ци ја ма и на чи ни ма на ко је их из ра жа ва мо. Ре а ли зо
ва но је пет ра ди о ни ца: Огле да ло мо га ли ца, Па ле та мо
јих осе ћа ња, Му зи ком по плат ну, Игра сен ке и по кре та и 
По зо ри ште под ма ска ма. 

5. мар та 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни
штва Ма ти це срп ске.

6. мар та 2012. 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 На ци о нал ног са ве та за на у ку Ср би је. 

6. мар та 2012. го ди не: у про сто ри ја ма Ма ти це срп ске 
одр жа на је про мо ци ја књи ге Змај Ми ла на Бе ле ги ша ни
на, у из да њу из да вач ке ку ће Ad mi ral Bo oks.

7. мар та 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Слав ко Гор дић уче ство вао је у ра ду сед ни ца 
Управ ног од бо ра и Скуп шти не За ду жби не „До си теј Об
ра до вић” у Бе о гра ду.

7. мар та 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске проф. др Ду шан Ни ко лић је у Ми ни стар ству спољ
них по сло ва Ср би је имао са ста нак са го спо ди ном Ива
ном Мр ки ћем, др жав ним се кре та ром Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, у ве зи са ор га ни зо ва њем из ло жбе 
Срп ски но вац од XI II до XXI ве ка. Том при ли ком су во
ђе ни раз го во ри и о дру гим об ли ци ма са рад ње. 

8. и 9. мар та 2012. го ди не: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 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 Град Но ви Сад ор га ни зо
ва ли су се ми нар „Тран сфор ма ци ја му зе ја”, ко ји је део 
про јек та „Тран зи ци ја ка но вом му зе ју” ме ђу на род не ор
га ни за ци је Фо рум сло вен ских кул ту ра. Се ми нар је одр
жан у Га ле ри ји, а у увод ном де лу се ми на ра при сут ни ма 
су се обра ти ли мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га
ле ри је Ма ти це срп ске, мр Ан дре ја Рих тер, пред сед ни ца 
Фо ру ма сло вен ских кул ту ра, Ан дреј Бур саћ, члан Град
ског ве ћа за кул ту ру и Сне жа на Сто ја но вић 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. 
Кроз пре да ва ња и пред ста вља ње те о риј ских тен ден ци
ја, при ме ре тран сфор ми са ња му зе ја у ре ги о ну и ра ди о
ни це, уче сни ци се ми на ра су би ли у при ли ци да од 
струч ња ка из Хо лан ди је, Сло ве ни је, Хр ват ске, Ма ке до
ни је и Бу гар ске са зна ју не што ви ше о нај са вре ме ни јим 
до стиг ну ћи ма из обла сти му зе о ло ги је и чу ва ња кул тур
ног на сле ђа. Се ми на ру је при су ство ва ло око 100 му зе а
ла ца из чи та ве Ср би је.

9. мар та 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске проф. др Ду шан Ни ко лић уче ство вао је у ра ду На
ци о нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње Ср би је. 

9. мар та 2012. го ди не: у про сто ри ја ма Ма ти це срп ске 
одр жа на је про мо ци ја збор ни ка ра до ва Пе та ме ђу на
род на кон фе рен ци ја о Ја се нов цу – Де кла ра ци ја о ге но ци ду 
по чи ње ном над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма у II свет
ском ра ту у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, у ор га ни за
ци ји Удру же ња Ја се но вац–До ња Гра ди на.

12. мар та 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни
штва Ма ти це срп ске.

12. мар та 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Из вр шног 
од бо ра Ма ти це срп ске.

12. и 13. мар та 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти
ли уче ни ци Еко ном ске шко ле „Ми хај ло Пу пин” и Гим
на зи је „Све то зар Мар ко вић” из Но вог Са да. Струч на са
рад ни ца за про то кол и од но се с јав но шћу До бри ла Мар
ти нов и струч ни са рад ник Лек си ко граф ског оде ље ња 
Дра ган Ту бић су им, во де ћи их кроз све ча не про сто ри је 
Ма ти це срп ске, пред пор тре ти ма ча сни ка и до бро тво ра 
Ма ти це срп ске го во ри ли о исто ри ји и са вре ме ним ак
тив но сти ма Ма ти це срп ске.
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14. мартa 2012. го ди не: по во дом одр жа ва ња пр вог ме
ђу на род ног по љо при вред ног сај ма у Но вом Са ду од 14. 
до 18. мар та 1931. го ди не, у за ду жбин ском зда њу Ма ри је 
Тран да фил пот пи сан је Про то кол о по слов ној са рад њи 
Ма ти це срп ске и Но во сад ског сај ма. Про то кол о са рад
њи нај ста ри је књи жевнe, на уч не и кул тур не ин сти ту ци
је срп ског на ро да – Ма ти це срп ске и нај ста ри је са јам ске 
ин сти ту ци је у ре ги о ну – Но во сад ског сај ма – пот пи сан 
је у ци љу ја ча ња по слов них од но са и за јед нич ког пред
ста вља ња срп ске кул ту ре у зе мљи и ино стран ству. У 
Све ча ном са ло ну Ма ти це срп ске, у при су ству но ви на ра, 
Про то кол су пот пи са ли ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић и ге не рал ни ди рек тор 
Но во сад ског сај ма Го ран Ва сић.

14. мар та 2012. го ди не: у На род ној би бли о те ци Ср би је 
одр жан је са ста нак чла но ва рад них гру па за из ра ду под
за кон ских ака та За ко на о оба ве зном при мер ку пу бли ка
ци ја, За ко на о би бли о теч коин фор ма ци о ној де лат но сти 
и За ко на о ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи, ко јем су 
из Би бли о те ке Ма ти це срп ске при су ство ва ли управ ник 
Ми ро Вук са но вић, за ме ни ца управ ни ка Нов ка Шо ки ца 
Шу ва ко вић и се кре тар Ми ле на Ми рић.

14. мар та 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске и Алек сан дра Сте фа нов, 
ку сто ски ња, при су ство ва ле су кон фе рен ци ји за но ви на ре 
ко ја је одр жа на у Фран цу ском кул тур ном цен тру по во
дом ма ни фе ста ци је „Ме сец фран ко фо ни је”. О про гра му 
фран ко фо ни је су по ред мр Ти ја не Пал ко вље вић го во ри
ли пред став ни ци Фрaнцускoг ин сти тутa у Ср би ји – Огра
нак у Но вом Са ду, Студeнтскoг кул турнoг цeнтрa Нoвог 
Сaда, Си не ма Си ти ја и Кул турнoг цeнтрa Нoвoг Сaдa.

14. мар та 2012. 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 јем су по ет ски и про
зни при ло зи Ран ка Па вло ви ћа, Сла во ми ра Гво зде но ви
ћа, Ми ли це Јеф ти ми је вић Ли лић, Рај ка Лу ка ча, Фри
дри ха Ши ле ра (прев. Д. Те ше вић), Ми ло сла ва Шу ти ћа, 
Ми ла на Ми хај ло ви ћа, Жељ ка Ву ко бра то ви ћа и Зла та на 
Ју ри ћа Ата на, те огле ди Ен дреа Ми кло ши ја (прев. С. Ба
бић) и Ал па ра Ло шон ца. Ру бри ку „Све до чан ства” отва
ра ју тек сто ви о ко сов ској про бле ма ти ци Алек сан дра С. 
Па на ри на (прев. М. и Д. Да ви до вић), Ми тре Ре љић, Жи
во ји на Ра ко че ви ћа, Дра га на Ха мо ви ћа и Пре дра га Ра до
њи ћа, а ауто ри у ис тој ру бри ци су још и Ду шан Ива нић, 
Не над Осто јић, Ми ро Вук са но вић, Гор да на Ђи лас и Ми
ла Ми ло са вље вић. О но вим књи га ма Во је Чо ла но ви ћа, 
Јо ва на Зи вла ка, Иго ра Ма ро је ви ћа, Ада ма Пу сло ји ћа, 
Са ше Ха џи Тан чи ћа, Вла да на Ра до ма на, Ср бе Иг ња то
ви ћа, Ем су ре Хам зић, Ми ла на Ми хај ло ви ћа, Не дељ ка 
Ра дло ви ћа и Љу бо ми ра Лев че ва пи шу Слав ко Гор дић, 
Зо ран Ђе рић, Сто јан Ђор ђић, Алек сан дар Б. Ла ко вић, 
Вла ди мир Ву ко ма но вић, Је ле на Но ва ко вић, Ксе ни ја Ка
та нић, Дра га на Бе ле сли јин, Да ни ца Ан дре је вић, Бра ти
слав Р. Ми ла но вић и Игор Ја вор, а Бра ни сла ва Ва сић 
Ра ко че вић пред ста вља збор ник о са вре ме ној бу гар ској 
при чи.

15. мар та 2012. го ди не: одр жа на је тра ди ци о нал на Све
ча на сед ни ца Ма ти це срп ске. (Оп шир ни је у при ло гу.)

15. мар та 2012. 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 сед ни ца ма 
Управ ног од бо ра и Скуп шти не За јед ни це ма тич них би

бли о те ка Ср би је ко је су одр жа не у Град ској би бли о те ци 
„Вла ди слав Пет ко вић Дис” у Чач ку. 

15. мар та 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр
жа на је пре зен та ци ја про јек та „Об ра да збир ке ва јар ских 
ра до ва Га ле ри је Ма ти це срп ске”, ко ји је ре а ли зо ван кра
јем 2011. и по чет ком 2012. го ди не. На кон увод ног пред
ста вља ња про јек та у Све ча ном са ло ну, у но во фор ми ра
ном де поу скулп ту ра де мон стри ра но је функ ци о ни са ње 
ди ги тал не ре ла ци о не ба зе по да та ка и си стем ко ди ра ња 
сме шта ја као но вог до ку мен та ци о ног мо де ла Га ле ри је 
Ма ти це срп ске. Пре зен та ци ји је при су ство вао ми ни стар 
кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва Ре
пу бли ке Ср би је го спо дин Пре драг Мар ко вић.

15. мар та 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр
жа ни су кон церт и про мо ци ја ал бу ма Ду ни ве тре са ба
нат ске стра не пи ја нист ки ње Та тја не Гер дец Мр ђа. Пу
бли ку је по здра ви ла мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни
ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, а о ком по зи ци ја ма и аутор
ки го во ри ла је др Ира Про да нов Кра ји шник, му зи ко лог 
и ван ред ни про фе сор на Ака де ми ји умет но сти у Но вом 
Са ду. Кон цер ту је при су ство вао го спо дин Ми ло рад Ђу
рић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но ин фор ми
са ње.

16. мар та 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр
жа на је про мо ци ја књи ге За љу бав отаџ би не. Па три о те 
и па три о ти зми у срп ској кул ту ри XVI II ве ка у Хаб збур
шкој мо нар хи ји, ауто ра мр Вла ди ми ра Си ми ћа. О књи зи 
су го во ри ли: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле
ри је Ма ти це срп ске, проф. др Мир ја на Сте фа но вић, 
проф. др Ми ро слав Ти мо ти је вић и аутор.

16–18. мар та 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић био је у по се ти Др жав
ном уни вер зи те ту у Но вом Па за ру, на по зив рек то ра 
проф. др Ће ма ла До ли ча ни на. Проф. Ни ко лић је том 
при ли ком сту ден ти ма одр жао се ри ју пре да ва ња из Гра
ђан ског пра ва, а упра ви Уни вер зи те та, у име Ма ти це 
срп ске, уру чио при мер ке Пра во пи са срп ско га је зи ка, јед
но том ног Реч ни ка срп ско га је зи ка и књи ге из еди ци је 
Ба шти на, за уни вер зи тет ску би бли о те ку. То ком бо рав
ка у Но вом Па за ру ге не рал ни се кре тар је по се тио Град
ску би бли о те ку „До си теј Об ра до вић” и управ ни ку Ко
сти Јо ва но ви ћу пре дао при мер ке ка пи тал них из да ња 
Ма ти це срп ске. На кра ју бо рав ка у Но вом Па за ру проф. 
Ни ко лић је по се тио ма на стир Ђур ђе ви Сту по ви и у име 
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Ма ти це срп ске брат ству ма на сти ра пре дао књи ге за об
но вље ну ма на стир ску би бли о те ку.  

19. мар та 2012. го ди не: у Бе о гра ду је одр жа на сед ни ца 
Уред ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за исто ри ју.

19. мар та 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске проф. др Ду шан Ни ко лић имао је рад ни са ста нак са 
пред став ни ци ма Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „Град ско 
зе ле ни ло Но ви Сад” Ла ке том Ра до њи ћем и Ми ла ном Ма
ле ше вим, на ко јем су раз го ва ра ли о озе ле ња ва њу про сто
ра ис пред згра де Ма ти це срп ске и о бу ду ћем пар кин гу.

20. мар та 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску по се ти ли су уче
ни ци „Егим на зи је” из Но вог Са да.

20. мар та 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић имао је рад ни са ста нак 
са Ива ном Ле кић, са вет ни цом у Фон ду „Европ ски по
сло ви” Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не, у ве зи са из ло
жбом Срп ски но вац од XI II до XXI ве ка. 

21. мар та 2012. го ди не: по во дом 13. го ди на од бом бар
до ва ња СР Ју го сла ви је пред ста вље на је књи га Све то за ра 
Н. Јо ва но ви ћа Агре си ја НА ТО на Ју го сла ви ју 1999. При
сут не је по здра вио и увод ним сло вом се обра тио пот
пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Слав ко Гор дић. О 
књи зи су го во ри ли Ње го во ви со ко пре о све штен ство Ам
фи ло хи је, Ње го во пре о све штен ство Ири неј, Жи ва дин 
Јо ва но вић и аутор. Проф. др Гој ко Ми ља нић био је спре
чен да при су ству је пред ста вља њу књи ге, те је ње гов го
вор про чи тао Ми лић Ф. Пе тро вић, во ди тељ про гра ма.

22. мар та 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Сло бо дан Ћур чић и ге не рал ни се кре тар проф. 
др Ду шан Ни ко лић су у све ча ним са ло ни ма на Пе тро ва
ра дин ској твр ђа ви при су ство ва ли пред ста вља њу фо то
тип ског из да ња Атон ског и Хи лан дар ског пре пи са За
ко ни ка ца ра Сте фа на Ду ша на, ко ју је ор га ни зо ва ла 
упра ва Гра да Но вог Са да.

22. мар та 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Сло бо дан Ћур чић при су ство вао је ску пу свих 
чла но ва Огран ка Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у 
Но вом Са ду.

22. мар та 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске је 
по во дом 200го ди шњи це ро ђе ња ен гле ског књи жев ни ка 
Чар лса Ди кен са (1812–1870) при пре ми ла елек трон ску 
из ло жбу гра ђе из сво јих збир ки. 

22. мар та 2012. го ди не: одр жа на је за јед нич ка Сед ни ца 
Управ ног и Над зор ног од бо ра Га ле ри је Ма ти це срп ске.

22. мар та 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр
жа но је жи ри ра ње деч јих ра до ва на ста лих у окви ру еду
ка тив ног про гра ма за де цу „Мој пор трет за му зеј”, ко ји 
су ре а ли зо ва ли Га ле ри ја и Пред школ ска уста но ва „Ра
до сно де тињ ство”. Жи ри у са ста ву: мр Ти ја на Пал ко
вље вић, управ ни ца Га ле ри је, мр Да ни ло Вук са но вић, 
кон зер ва тор Га ле ри је, др Јо ва на Ми лу ти но вић, до цент 
на Од се ку за пе да го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но
вом Са ду, Дра ган Ја јић и Вик то ри ја Чи кош, струч ни са
рад ни ци за ли ков но вас пи та ње ПУ „Ра до сно де тињ
ство”, ода бра ли су 10 деч јих ра до ва ко ји ће би ти при ка
за ни на из ло жби „Мој пор трет за му зеј” ко ју ор га ни зу је 
Фо рум сло вен ских кул ту ра у Па ла ти УНЕ СКОа у Па
ри зу, у ма ју 2012. го ди не.

23. мар та 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Слав ко Гор дић уче ство вао је у ра ду Про грам
ских са ве та 41. ђач ког Ву ко вог са бо ра и 78. Ву ко вог са
бо ра у Ву ко вој за ду жби ни у Бе о гра ду.

23. мар та 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је у 
окви ру про сла ве ма ни фе ста ци је „Ме сец фран ко фо ни је” 
отво ре на из ло жба Од Бос фо ра до Ја дра на − Фран цу ски 
фо то гра фи от кри ва ју спо ме ни ке Бал ка на 1878–1914, ко
ја је при ре ђе на у ор га ни за ци ји Фран цу ског ин сти ту та у 
Ср би ји, уз по др шку ком па ни је Ла фарж БФЦ. 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 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, Ду
шан ка Д. Сре мач ки, по кра јин ска се кре тар ка за ур ба ни
зам, гра ди тељ ство и жи вот ну сре ди ну, а из ло жбу ће 
зва нич но отво ри ти Њ. е. Фран соаГза ви је Де нио, ам ба
са дор Фран цу ске у Ср би ји. Из ло жбу чи ни 186 фо то гра
фи ја ко је су сни ми ли фран цу ски фо то гра фи, про фе си о
нал ци и ама те ри, а ко је да ју је дин ствен при каз спо ме ни
ка, ар хи тек ту ре и град ских сре ди на Ју го и сточ не Евро пе 
у пе ри о ду од 1878. до 1914. Из ло жба је отво ре на до 20. 
апри ла 2012. го ди не.

25. мар та 2012. го ди не: у окви ру ма ни фе ста ци је „Бо ри
на не де ља 2012” одр жа на је про мо ци ја Срп ске ен ци кло
пе ди је у Вра њу. У пред ста вља њу су уче ство ва ли проф. 
др Дра ган Ста нић, глав ни уред ник, пот пред сед ник 
проф. др Сло бо дан Ћур чић и проф. др Не над Осто јић, 
чла но ви Уред ни штва. 

26. мар та 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни
штва Ма ти це срп ске.

26. мар та 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Управ ног 
од бо ра Ма ти це срп ске.

27. мар та 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске проф. др Ду шан Ни ко лић имао је са ста нак са Ми ро
сла вом Ва си ном, по кра јин ским се кре та ром за рад и со
ци јал на пи та ња у Вла ди АП Вој во ди не. Том при ли ком 
су во ђе ни раз го во ри о ан га жо ва њу мла дих не за по сле
них струч ња ка на по сло ви ма у Ма ти ци срп ској, као и о 
вра ћа њу на ци о на ли зо ва не за ду жбин ске имо ви не Бог да
на Дун ђер ског у Бе че ју. 

28. мар та 2012. го ди не: Пред сед ник вла де АП Вој во ди
не др Бо јан Пај тић је у згра ди Вла де АП Вој во ди не при
мио ге не рал ног се кре та ра Ма ти це срп ске проф. др Ду
ша на Ни ко ли ћа. Том при ли ком су во ђе ни раз го во ри о 
про грам ским ак тив но сти ма Ма ти це срп ске у ино стран
ству и о фи нан сиј ској по др шци по кра јин ске вла де. 

28. мар та 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је у Срп ском на род ном 
по зо ри шту при су ство вао све ча ној ака де ми ји и у име 
Ма ти це срп ске при мио злат ну ме да љу и ди пло му, ко ју је 
СНП по во дом 150 го ди на по сто ја ња до де ли ло нај ста ри
јој кул тур ној и на уч ној ин сти ту ци ји срп ског на ро да. 

28. мар та 2012. го ди не: Управ ни од бор За ду жби не Иве 
Ан дри ћа, у чи јем ра ду је уче ство вао 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, усво јио је Из ве штај о из ра ди Би бли о гра фи је Иве 
Ан дри ћа и Из ве штај о сла њу у раз ме ну и о пред ста вља
њи ма Би бли о гра фи је. Би бли о те ка СА НУ и БМС по сла ле 
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су 415 при ме ра ка Би бли о гра фи је свим на род ним би бли
о те ка ма и на уч ним ин сти ту ци ја ма у Ср би ји, као и ака
де ми ја ма на у ка и на ци о нал ним би бли о те ка ма у ино
стран ству.

29. мар та 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске проф. др Ду шан Ни ко лић био је на рад ном са стан ку 
у На род ној бан ци Ср би је, где је о из ло жби Срп ски но вац 
од XI II до XXI ве ка раз го ва рао са Гор да ном Пет ко вић, 
ге не рал ном се кре тар ком НБС и Не вен ком Са во вић, ди
рек тор ком Оде ље ња за ко му ни ка ци је НБС. 

29. мар та 2012. го ди не: у Град ској би бли о те ци у Но вом 
Са ду про мо ви са на је књи га Скер ли ћев кри тич ки дух 
Ми ро сла ва Еге ри ћа, об ја вље на у Еди ци ји Ма ти ца Из
да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. О књи зи су го во ри ли 
проф. др Слав ко Гор дић и проф. др Го ра на Ра и че вић.

30. мар та 2012. го ди не: при ре ђен је кон церт у ор га ни за
ци ји Ма ти це срп ске и „Елек тро вој во ди не”. На сту пи ла је 
со лист ки ња Ма ја Ре љин Да ви до вић, со пран, у прат њи 
Ми ке леа Д’Eли је (Mic he le D’Elia), кла вир, Ита ли ја, и ан
сам бла „Ви ла”. Из ве де не су ком по зи ци је П. Ма ска њи ја, 
Ђ. Пу чи ни ја, Ф. Чи лее, Ш. Гу ноа и Е. ди Ка пуе.

ДО БРО ЧИН СТВА:
• Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду по кло
нио је Ма ти ци срп ској ком пју тер ко ји ће би ти на ме њен 
слу жбе ни ку за ду же ном за по сло ве за про тив по жар ну 
за шти ту.
• При вред но дру штво „Елек тро вој во ди на” из Но вог Са
да је за про грам ске ак тив но сти Ма ти це срп ске у пр вој 
по ло ви ни 2012. го ди не из дво ји ло 490.000 ди на ра. 
• За вод за из да ва ње уџ бе ни ка обез бе дио је из нос од 
200.000 ди на ра за Зма је ву на гра ду Ма ти це срп ске. 
• По ро ди ца Ни ко лић Не у зин ски из Но вог Са да по кло
ни ла је Ма ти ци срп ској два ве ли ка стал ка (стен де ра) од 
ко ва ног гво жђа за Гла сник Ма ти це срп ске и про мо тив
ни ма те ри јал, као и ви ше ма њих ста ла ка за озна ча ва ње 
име на уче сни ка на на уч ним ску по ви ма и про мо ци ја ма.

126.РЕДОВНАСКУПШТИНА
МАТИЦЕСРПСКЕ

Управ ни од бор Ма ти це срп ске за ка зао је 126. ре
дов ну из бор ну Скуп шти ну Ма ти це срп ске за 28. 
април 2012. го ди не у 11 са ти. При јем и ре ги стра
ци ја чла но ва по че ће у 10 са ти. 
На днев ном ре ду Скуп шти не би ће раз ма тра ње 
Из ве шта ја о че тво ро го ди шњем ра ду на шег нај ста
ри јег књи жев ног, на уч ног и кул тур ног дру штва и 
из бор но вих ор га на. 
На осно ву пред ло га ко ји је утвр дио Управ ни од
бор, а у скла ду са Ста ту том Ма ти це срп ске, Скуп
шти на ће би ра ти но ве чла но ве Пред сед ни штва, 
Управ ног од бо ра и Над зор ног од бо ра.
Управ ни од бор је утвр дио пред лог кан ди да та за 
ор га не Ма ти це срп ске на осно ву пред ло га се дам 
на уч них оде ље ња Ма ти це срп ске и на осно ву сво
јих ста ту тар них овла шће ња. Пра во гла са на Скуп
шти ни Ма ти це срп ске има ју стал ни чла но ви са
рад ни ци, чла но ви са рад ни ци и ре дов ни чла но ви 
ко ји су бла го вре ме но из ми ри ва ли чла на ри ну. 
За по ча сног пред сед ни ка Ма ти це срп ске пред ло
жен је ака де мик Че до мир По пов, ак ту ел ни пред
сед ник Ма ти це срп ске, за но вог пред сед ни ка 
проф. др Дра ган Ста нић (Иван Не гри шо рац), за 
пот пред сед ни ке проф. др Бран ко Бе шлин, др Ми
о драг Ма тиц ки и проф. Не над Осто јић, а за ге не
рал ног се кре та ра доц. др Ђор ђе Ђу рић.
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МЕЂУНАРОДНИНАУЧНИСКУП
ОМАТИЦАМАУБУДИМПЕШТИ

У Бу дим пе шти, на Цен трал но е вроп ском уни вер зи
те ту, 15. и 16. фе бру а ра (на дан осни ва ња Ма ти це 
срп ске) одр жан је Mе ђу на род ни на уч ни скуп Build-
ing cul tu ral na ti ons: The ma ti ca and equ i va lent interme-
diary struc tu res in Euro pe (Изградња културних на
ција:матицаиеквивалентнеструктуреуЕвропи). 
Ор га ни за то ри: SPIN – Dutch Na ti o nal Re se arch In
sti tu te for Cul tu ral Hi story, Uni ver sity of Am ster dam 
(Хо лан ди ја), NI SE – Na ti o nal Movеments and In ter
me di ary Struc tu res in Euro pe, Ant werp (Бел ги ја) и 
CEU – Cen tral Euro pean Uni ver sity, Bu da pest (Ма
ђар ска) – ис та кли су да „ни ка да до са да ма ти ца ни
је ана ли зи ра на на европ ском ни воу на та ко све о бу
хва тан, упо ре дан на чин” као то ком овог дво днев ног 
ску па. У сре ди шту ин те ре со ва ња би ла је Ма ти ца 
срп ска, осно ва на 1826. го ди не у Пе шти, ко ја је би ла 
узор дру гим сло вен ским на ро ди ма. 
Циљ ску па био je да се на јед ном ме сту, кроз пре
да ва ња и ди ску си је, об је ди не са зна ња о по ре клу, 
на стан ку, иде ја ма, ци ље ви ма и прак си ових ин
сти ту ци ја, о ме ђу соб ним ути ца ји ма, и по себ но о 
њи хо вом до при но су у про це су об ли ко ва ња на ци
ја ко ји се од ви јао у Евро пи у XIX ве ку. Кроз ком па
ра тив ни при ступ ор га ни за то ри су на сто ја ли да 
на гла се тран сна ци о нал ни аспект у на стан ку и де
ло ва њу ових ор га ни за ци ја и да уста но ве плат фор
му за да ља ис тра жи ва ња. Из ме ђу оста лог, ре че но 
је да мо дел дру штве ног са мо ор га ни зо ва ња у обла
сти кул ту ре и на у ке ко ји је раз ви јан у окви ру ма
ти ца мо же би ти при ме њен на ши рем европ ском 
про сто ру, у скло пу раз во ја ци вил ног дру штва и 
на сто ја ња да се кроз до бро чин ства и рад у јав ном 
ин те ре су обез бе де ста бил ни из во ри фи нан си ра
ња и нор мал но функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја у пе
ри о ду еко ном ске кри зе.
У ра ду је уче ство ва ло три де се так на уч ни ка и струч
ња ка из 16 за ма ља. Ме ђу уче сни ци ма ску па би ли 
су про фе со ри и ис тра жи ва чи са уни вер зи те та и 
на уч них ин сти ту ци ја из Ам стер да ма (Хо лан ди ја), 
Лу ве на, Ген та и Ан твер пе на (Бел ги ја), Бо ло ње и 
Фи рен це (Ита ли ја), Да бли на (Ир ска), Мон пе љеа и 
Ту ра (Фран цу ска), Пра га (Че шка), Вел са (Ве ли ка 
Бри та ни ја), Ге тин ге на и Кем ни ца (Не мач ка), Вар
ша ве (Пољ ска), Ла во ва (Укра ји на), Бра ти сла ве (Сло
вач ка), Љу бља не (Сло ве ни ја), Ско пља (Ма ке до ни ја), 
Бу дим пе ште (Ма ђар ска) и Но вог Са да (Ср би ја).
Рад ни део ску па је увод ним из ла га њем отво рио 
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, проф. др Ду
шан Ни ко лић, као пред став ник нај ста ри је ма ти це.
Ма ти ца срп ска је при ре ди ла про мо тив ну из ло
жбу у окви ру ко је су пред ста вље не ње не нај зна чај
ни је ак тив но сти у обла сти кул ту ре и на у ке, као и 
нај но ви ја ка пи тал на из да ња. Основ не ин фор ма
ци је о ин сти ту ци ји би ле су до ступ не уче сни ци ма 
ску па у фор ми ба не ра и дру гог про мо тив ног ма
те ри ја ла ко ји је при пре мљен на се дам је зи ка.
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НАСАЛОНУКЊИГАУНОВОМСАДУ

И ово го ди шњи на ступ омо гу ћен је Про то ко лом о по
слов ној са рад њи Но во сад ског сај ма и Ма ти це срп ске. 
На Са ло ну књи га су пред ста вље на из да ња Ма ти це срп
ске, Из да вач ког цен тра 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. 
Ма ти ца срп ска је пред ста вље на и при год ном из ло
жбом на по ча сном ме сту, у цен трал ном хо лу Но во сад
ског сај ма. Из ло же на су два се ри ја ла дво је зич них илу
стро ва них по сте ра на срп ском и ен гле ском је зи ку о Ма
ти ци срп ској и ње ном осни ва чу Јо ва ну Ха џи ћу и ко пи је 
пор тре та зна чај них лич но сти из исто ри је Ма ти це срп
ске. Из ло жбу су по ста ви ли Алек сан дра Јо ва но вић, Ву
ки ца Ту ца ков и Са ша Ку лић. 
Не по сред но на кон отва ра ња Сај ма штанд Ма ти це срп
ске и из ло жбу су по се ти ли по кра јин ски се кре тар за 
кул ту ру Ми ло рад Ђу рић, ге не рал ни ди рек тор Но во
сад ског сај ма Го ран Ва сић и дру ги зва нич ни ци. 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 их упо зна ли са но вим из да њи ма и зна чај
ни јим про грам ским ак тив но сти ма Ма ти це срп ске.
На ред ног да на, ми ни стар про све те и на у ке у Вла ди Ре
пу бли ке Ср би је проф. др Жар ко Об ра до вић, рек тор 
Но во сад ског уни вер зи те та проф. др Ми ро слав Ве ско
вић, ге не рал ни ди рек тор Но во сад ског сај ма Го ран Ва
сић и дру ги зва нич ни ци об и шли су из ло жбу Ма ти це 
срп ске у хо лу Но во сад ског сај ма и по се ти ли штанд Ма
ти це срп ске. Пот пред сед ни ци Ма ти це срп ске проф. др 
Слав ко Гор дић и проф. др Сло бо дан Ћур чић су их до
че ка ли и пред ста ви ли им но ва из да ња Ма ти це срп ске.  
У окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни Ла зе Ко сти ћа” на 18. 
ме ђу на род ном са ло ну књи га Ма ти ца срп ска је би ла при
ре ђи вач или уче сник у ви ше про гра ма ко ји су одр жа ни 
на би ни у ха ли Ма стер.  Проф. др Слав ко Гор дић, пот
пред сед ник Ма ти це срп ске, го во рио је 2. мар та 2012. о 
но вим из да њи ма Ма ти це срп ске, Из да вач ког цен тра 
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. Исто га да на, у окви ру ма ни фе ста ци је 
„У су срет Европ ској пре сто ни ци кул ту ре 2020. го ди не”, 
проф. др Сло бо дан Ћур чић је јав ним обра ћа њем у име 
Ма ти це срп ске по др жао ини ци ја ти ву да се Град Но ви 
Сад  кан ди ду је за Европ ску пре сто ни цу кул ту ре 2020. 
го ди не. У про гра му Часописи:прошлостилибудућност 
уче ство вао је 3. мар та и глав ни уред ник ЛетописаМа
тице српскеИван Не гри шо рац. Књи га Ла зе Ко сти ћа 
Тезеизправнихиполитичкихнаука пред ста вље на је 6. 
мар та 2012. О Еди ци ји „Ба шти на” и са мој књи зи го во
рио је проф. др Ду шан Ни ко лић, уред ник Еди ци је „Ба
шти на”. По том су го во ри ли ауто ри при ло га: о Ла зи Ко
сти ћу – пи сцу и пре во ди о цу проф. др Ду шан Ива нић, о 
ње го вом жи во ту мр Дра га на Бе ле сли јин и о спорт ском 
жи во ту Ла зе Ко сти ћа Мла ден Бу лут, пред сед ник Удру
же ња но ви на ра Вој во ди не. Про грам је во ди ла и тек сто
ве Ла зе Ко сти ћа чи та ла мр Иси до ра По по вић. 
У при пре ми и ре а ли за ци ји на сту па Ма ти це срп ске на 
Но во сад ском сај му уче ство ва ли су: мр Дра га на Бе ле
сли јин, Је ле на Ве се ли нов, Ма ри ја Га ће ша, Ми ли ца Ди
ми трић, Алек сан дра Јо ва но вић, Мир ја на Ка ра но вић, 
Са ша Ку лић, Сла ви ца Ла зић, Све тла на Ма ка рић, До
бри ла Мар ти нов, мр Све тла на Ми ла ши но вић, Алек
сан дра Ни ко лић, мр Иси до ра По по вић, мр Бра ни слав 
По по вић, Ми лен ко Про да нов, Три шо Триф ко вић, Дра
ган Ту бић и Ву ки ца Ту ца ков. Штанд су по ста ви ле До
бри ла Мар ти нов и Сла ви ца Ла зић.
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СВЕЧАНАСЕДНИЦА
МАТИЦЕСРПСКЕ

Све ча ност је от по че ла хим ном Божеправдеу из во
ђе њу Ми ло ша Ми ло је ви ћа. Пот пред сед ник проф. 
др Слав ко Гор дић отво рио је 186. Све ча ну сед ни
цу уз об ја шње ње пред сед ни ко вог од су ства из 
здрав стве них раз ло га, а по том по здра вио при сут
не зва нич ни ке, чла но ве Ма ти це срп ске и гра ђан
ство. Ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко
лић про чи тао је име на чла но ва Ма ти це срп ске 
пре ми ну лих од прет ход не Све ча не сед ни це и по
звао при сут не да им ми ну том ћу та ња ода ју по
част. Пот пред сед ник проф. др Слав ко Гор дић је у 
крат ким цр та ма дао пре глед ра да Ма ти це срп ске 
у про те клој го ди ни, ак цен ту ју ћи нај зна чај ни ја по
стиг ну ћа. По том је Ма дам Пи ја но пе смом До си
те ја Об ра до ви ћа ВостаниСербије при сут не уве ла 
у те му о ко јој ће се бе се ди ти на овој све ча ној сед
ни ци. Др Сла вен ко Тер зић је одр жао бе се ду Ис
токиЗападуновијојсрпскојисторијиикултури.
Пот пред сед ник проф. др Слав ко Гор дић се за хва
лио бе сед ни ку и на ја вио дру ги део Све ча не сед ни
це, по све ћен Зма је вој на гра ди Ма ти це срп ске. 
Управ ни ца по сло ва Је ле на Ве се ли нов про чи та ла 
је текст Уред бе о Зма је вој на гра ди, а члан Жи ри ја 
Ђор ђо Сла до је За пи сник са сед ни це Жи ри ја на 
ко јој је до не се на од лу ка о ово го ди шњој на гра ди. 
Проф. др Ми хај ло Пан тић, пред сед ник Жи ри ја, 
про чи тао је обра зло же ње Жи ри ја Зма је ве на гра
де. Пот пред сед ник проф. др Слав ко Гор дић уру
чио је ди пло му ла у ре а ту Во ји сла ву Ка ра но ви ћу и 
че сти тао му, за јед но са др Пе тром За гор чи ћем, за
ме ни ком ге не рал ног ди рек то ра При вред ног дру
штва „Елек тро вој во ди на” и др Ми ло ра дом Мар ја
но ви ћем, ди рек то ром Ре дак ци је За во да за уџ бе
ни ке, ко ји су обез бе ди ли нов ча ни део ово го ди шње 
Зма је ве на гра де. Ла у ре ат Во ји слав Ка ра но вић 
обра тио се при сут ни ма при год ном бе се дом. 
Драм ски умет ник Љу би во је Та дић је на кра ју про
чи тао не ко ли ко пе са ма из на гра ђе не књи ге Уну
трашњичовекВо ји сла ва Ка ра но ви ћа. 
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ИЗЛОЖБАОСРПСКОМНОВЦУУБРИСЕЛУ 

Ма ти ца срп ска и На род на бан ка Ср би је, ће у 
ци љу про мо ви са ња на ци о нал не кул ту ре, то ком 
2012. го ди не, у ви ше европ ских гра до ва  ор га
ни зо ва ти из ло жбу СрпскиновацодXIII доXXI
века. 
Из ло жба је ви зу ел но и са др жин ски при ла го ђе
на ши ро ком кру гу по се ти ла ца, јер је при мар ни 
циљ да се ме ђу на род ној јав но сти пред ста ви 
исто риј ско и кул тур но на сле ђе срп ске др жа ве 
кроз исто ри ју срп ског нов ца. 
За из ло жбу је из ра ђен по се бан, стан дар ди зо ван 
ин вен тар (ви три не за из ла га ње прин то ва и нов
ца), ка ко би на сва кој ло ка ци ји по став ка би ла 
је дин стве ног и пре по зна тљи вог из гле да. 
На из ло жбе ним прин то ви ма, ко ји са др же кра ће 
тек сто ве, при ка за ни су глав ни исто риј ски мо ти
ви, са ле ген да ма и опи сом исто риј ског кон тек
ста. Оп шир ни ји дво је зич ни тек сто ви штам па ни 
су на пла сти фи ци ра ним шлајф на ма.
За из ло жбу је при пре мљен дво је зич ни ка та лог 
на срп ском и ен гле ском је зи ку. 
Из ло жба ће, уз по др шку Ми ни стар ства спољ
них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и По кра јин ског 
се кре та ри ја та за кул ту ру АП Вој во ди не, би ти  
пре ми јер но пред ста вље на јав но сти то ком ма ја 
2012. го ди не, у Ми си ји Ре пу бли ке Ср би је при 
Европ ској уни ји у Бри се лу.  
Ауторпројекта:проф. др Ду шан Ни ко лић, ге
не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске.Координатор
пројекта:Не вен ка Са во вић,  ди рек тор Оде ље
ња за ко му ни ка ци је На род не бан ке Ср би је. 
Аутори изложбе и текстова:  Ну ми зма тич ки 
ка би нет На род не бан ке Ср би је и Ар хив На род
не бан ке Ср би је. Рецензент:  проф. др Бран ко 
Бе шлин. Језичка редактура:мр Дра га на Бе ле
сли јин. Лектураикоректура: Мир ја на Ка ра но
вић и  Од сек за пре вод и лек ту ру На род не бан
ке Ср би је. Графичка припрема: Са ња Бле шић, 
За вод за из ра ду нов ча ни ца и ко ва ног нов ца На
род не бан ке Ср би је. У при пре ми и об ра ди гра
ђе уче ство ва ли су: мр Дра га на Бе ле сли јин, 
Алек сан дра Јо ва но вић, Дра ган Ту бић, Мир ја на 
Иса ков, Ву ки ца Ту ца ков и Љи ља на Дра жић. 
Ка та лог Из ло жбе штам пао је За вод за из ра ду 
нов ча ни ца и ко ва ног нов ца На род не бан ке Ср
би је, у ти ра жу од 2.000 при ме ра ка.
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