
126. РЕДОВНА СКУПШТИНА 
МАТИЦЕ СРПСКЕ 

На 126. ре дов ној Скуп шти ни Ма ти це срп ска, одр
жа ној 28. апри ла 2012. го ди не у За ду жбин ском зда 
њу Ма ри је Тран да фил, за по ча сног пред сед ни ка 
иза бран је ака де мик Че до мир По пов. 
За чла но ве Пред сед ни штва у на ред ном че тво ро го
ди шњем пе ри о ду из бра ни су: 
 за пред сед ни ка проф. др Дра ган Ста нић; 
 за пот пред сед ни ке проф. др Бран ко Бе шлин, др 

Ми о драг Ма тиц ки и проф. мр Не над Осто јић;
 за ге не рал ног се кре та ра доц. др Ђор ђе Ђу рић. 
На Скуп шти ни је иза бран Над зор ни од бор Ма ти це 
срп ске у са ста ву: Жив ко Ки се лич ки (пред сед ник), 
Сло бо дан Кне же вић, Јо жеф Лим бур гер, проф. др 
Вук сан Ла ки ће вић, мр Мир ко Лу бу рић, Јо ван Чу
ла је вић и Ми лан Пе тро вић.
Управ ни од бор Ма ти це срп ске ни је иза бран. Ма
ти ца срп ска ће ра ди из бо ра Управ ног од бо ра са
зва ти ван ред ну Скуп шти ну, о че му ће чла но ви и 
јавност би ти бла го вре ме но оба ве ште ни.
(Оп шир ни је у при ло гу)
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1, 8, 14, 22. и 29. априлa 2012. го ди не: Га ле ри ја Ма ти це 
срп ске је уче ство ва ла на Сај му кул ту ре и еду ка ци је 
2012. ко ји су ор га ни зо ва ли Фонд за раз вој ко му ни ка ци
ја (ЦДФ) у са рад њи са Гра дом Но вим Са дом и ви ше од 
20 ме сних за јед ни ца, са 5 основ них шко ла и град ским 
кул тур нообра зов ним ин сти ту ци ја ма, а са ци љем уна
пре ђе ња ква ли те та жи во та у ло кал ним за јед ни ца ма. 
Ку сто си Га ле ри је су пред ста ви ли еду ка тив ну де лат ност 
кроз еду ка тив не про гра ме и кре а тив не ра ди о ни це за 
де цу. 

2. апри ла 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни
штва Ма ти це срп ске.

3. и 11. априлa 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
су то ком тра ја ња из ло жбе 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, одр жа не две ин тер ак тив не ра ди о ни це за де цу и 
мла де са ци љем да им се пред ста ви из ло жба и да им се 
на за ни мљив на чин при бли же умет ност и из ло же на де
ла. Два оде ље ња уче ни ка пе тог раз ре да ОШ „Иво Ло ла 
Ри бар“ из Но вог Са да и гру па мла дих по ла зни ка кур се
ва фран цу ског је зи ка у Фран цу ском ин сти ту ту, упо зна
ли су се са на стан ком и раз во јем фо то гра фи је, као и са 
спо ме ни ци ма кул ту ре на из ло же ним фо то гра фи ја ма, а 
по том су уз по моћ при пре мље ног еду ка тив ног ма те ри
ја ла ре ша ва ли за дат ке. 

4. апри ла 2012. го ди не: управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске, до пи сни члан СА НУ 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 у Бе о гра ду.

4. апри ла 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, је као члан Од бо ра за кан
ди да ту ру Но вог Са да за европ ску пре сто ни цу кул ту ре 
2020. го ди не уче ство ва ла на са стан ку Од бо ра ко ји је одр
жан у Кул тур ном цен тру. 

5. априлa 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Слав ко Гор дић је у За ду жби ни „До си теј Об ра
до вић“ у Бе о гра ду при су ство вао ме ђу на род ном на уч ном 
ску пу ор га ни зо ва ном у окви ру Књи жев ног са ло на „Код 
До си те ја“ – Ма ри ја Ри та Ле то (Ma ria Ri ta Le to) о До си те
ју Об ра до ви ћу. Углед на про фе сор ка сла ви сти ке из Ита
ли је го во ри ла је о сво јој књи зи (Il ca po la vo ro im per fet to) 
Не за вр ше но ре мекде ло. На ра тив не фор ме и пу те ви кул
ту ре у де лу „Жи вот и при кљу че ни ја До си те ја Об ра до ви
ћа“, ко ја је по све ће на но вом ту ма че њу До си те је ве ауто
би о гра фи је и ње ном зна че њу у европ ском књи жев ном и 
кул тур ном кон тек сту. По ред проф. Ма ри је Ри те Ле то, 

ко ја као ис тра жи вач и пре во ди лац има за па же ну уло гу 
у ја ча њу срп скоита ли јан ских на уч них и кул тур них ве
за, углед ним зва нич ни ци ма из све та на у ке и кул ту ре 
обра ти ли су се др Мар ко Не дић, уред ник Књи жев ног 
са ло на, проф. др Зла та Бо јо вић, проф. др Мир ка Зо го
вић и проф. др Ду шан Ива нић.

5. апри ла 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Сло бо дан Ћур чић и глав ни уред ник Срп ске ен
ци кло пе ди је проф. др Дра ган Ста нић су има ли са ста нак 
са на чел ни ком Вој но ге о граф ског ин сти ту та доц. др Сте
ва ном Ра дој чи ћем и ње го вим за ме ни ком др Зо ра ном 
Ср ди ћем на ко јем су во ђе ни раз го во ри о да љој са рад њи 
на про јек ту Срп ска ен ци кло пе ди ја. 

5, 6. и 7. априлa 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, Алек сан дра Сте фа
нов, ку стос, и Дар ко Де спо то вић, кон зер ва тор, бо ра ви ли 
су у Тре би њу ра ди по ста вља ња из ло жбе Са ва Те ке ли ја – 
ве ли ки срп ски до бро твор у Му зе ју Хер це го ви не Тре би ње 
(Ре пу бли ка Срп ска). Из ло жбу је у окви ру ма ни фе ста ци
је „Ду чи ћев дан“ при ре ди ла Га ле ри ја Ма ти це срп ске у 
са рад њи са Му зе јом Хер це го ви не Тре би ње, док су ре а
ли за ци ју омо гу ћи ли По кра јин ски се кре та ри јат за кул
ту ру и јав но ин фор ми са ње, Оп шти на Тре би ње и Удру
же ње Хер це го ва ца, Зре ња нин. На отва ра њу из ло жбе 6. 
апри ла го во ри ли су др До бро слав Ћук, на чел ник Оп шти
не Тре би ње и мр Ти ја на Пал ко вље вић. На кон то га одр
жа на је про мо ци ја књи ге Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски 
до бро твор, ауто ра мр Вла ди ми ра Си ми ћа и Сне жа не 
Ми шић, на ко јој су го во ри ли мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
Ми лан Бе ли Бје ло гр лић, пред сед ник Дру штва чла но ва 
Ма ти це срп ске у Зре ња ни ну, и Ду шан Ми ли ћев, књи
жев ник из Жи ти шта. По ред ди ги тал них прин то ва на 
плат ну ори ги нал них пор тре та Са ве Те ке ли је и чла но ва 
ње го ве по ро ди це, и ди ги тал них прин то ва ње го вих цр
те жа, ко ји чи не Ле гат Са ве Те ке ли је у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске, на из ло жби су се мо гле ви де ти књи ге о Са ви Те
ке ли ји и не ко ли ко ко пи ја до ку ме на та из Збир ке ру ко пи
сне гра ђе Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске. Из ло жба 
је би ла отво ре на до 24. апри ла.

6. апри ла 2012. го ди не: Ми ро Вук са но вић, управ ник Би
бли о те ке Ма ти це срп ске, и Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, 
за ме ник, при су сто во ва ли су по ме ну на оста ци ма ста рог 
зда ња На род не би бли о те ке Ср би је на Ко сан чи ће вом 
вен цу у Бе о гра ду и том при ли ком при ло жи ли књи ге за 
На род ну би бли о те ку у Кур шу мли ји. 

6. апри ла 2012. го ди не: Ми ни стар ство кул ту ре је за би
бли о те ке у Ср би ји от ку пи ло од Из да вач ког цен тра Ма ти
це срп ске 159 ком пле та (у де сет књи га) дру гог ко ла Ан
то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, 
95 при ме ра ка књи ге Скер ли ћев кри тич ки дух Ми ро сла
ва Еге ри ћа и 60 при ме ра ка књи ге Ра дост пре по зна ва ња 
На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић.

6. апри ла 2012. го ди не: у Кра ље ву је одр жа на про мо ци
ја ка пи тал них из да ња Ма ти це срп ске у ко јој су уче ство
ва ли пот пред сед ник проф. др Слав ко Гор дић (из да ња 
Ма ти це срп ске и Из да вач ког цен тра), проф. др Дра ган 
Ста нић пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци
кло пе ди је и проф. др Ма то Пи жу ри ца, се кре тар Оде ље
ња Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик. У На род ној 
би бли о те ци „Сте фан Пр во вен ча ни” ча сни ци Ма ти це 
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срп ске го во ри ли су о књи жев ним и књи жев но кри тич
ким, лек си ко граф ским и ен ци кло пе диј ским про јек ти ма 
и из да њи ма Ма ти це срп ске, са освр том на оп ште при
ли ке у на шој на у ци, кул ту ри и из да ва штву. 

6. апри ла 2012. го ди не: По кра јин ски се кре та ри јат за 
кул ту ру одо брио је 1.900.000 ди на ра за тре ће 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.

7, 21. и 28. априлa 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске су се то ком апри ла од ви ја ле кре а тив не ра ди о ни це 
су бо том ко је су при ре ђе не у окви ру еду ка тив ног про
гра ма за де цу „Мој пор трет за му зеј“. „Ве се ли“ април је 
био по све ћен ак тив но сти ма ко је де цу чи не ра до сним. 
Кроз три ре а ли зо ва не ра ди о ни це: Ша ре на ја ја, Ау што 
је шко ла згод на и Тач ка до тач ке...сли чи ца де ца су са зна
ла ка ко је из гле далo шко ло ва ње у про шло сти, од че га се 
са сто јао школ ски при бор и ко је су слич но сти и раз ли ке 
са да на шњом шко лом, као и са на чи ни ма на ко ји су де ца 
не ка да про во ди ла сло бод но вре ме у при ро ди.

9. апри ла 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни
штва Ма ти це срп ске.

9. апри ла 2012. го ди не: иза шла је мар тов ска све ска Ле
то пи са Ма ти це срп ске у ко јој ис так ну то ме сто има Б. 
Вон гар, аустра лиј ски пи сац срп ског по ре кла (ње го ва 
при ча, за пис Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва о ње го вом 
ства ра ла штву и раз го вор ко ји је са Вон га ром во дио Дра
ган Дра гој ло вић). По ет ске и про зне при ло ге пот пи су ју 
Ми ро слав Мак си мо вић, Ми лен ко Па јић, Пет ко Вој нић 

Пур чар, Ра ди вој Ста ни вук, Не над Ми тров, Ре бе ка Ма ка
ји (прев. Ти ја на Сла до је), Вин ко Ше ло га, Јо ван Пре ме ру, 
Зо ран Ан то нић и Ви то мир Ми ле тић. Ауто ри „Огле да” су 
Пе тар Пи ја но вић и Је ле на Бо ро ви на а „Све до чан ста ва” 
Ми лан Ра ду ло вић, Ни ко ла Хај дин, Ми ро Вук са но вић, 
Ђор ђе Зло ко вић, Дар ко Та на ско вић, Иван Не гри шо рац, 
Љу бо мир ка Кр кљуш, Пре драг Ла за ре вић, Ми о драг Јо
ва но вић, Де јан Ми ло ра дов, Де јан Алек сић, Ми ро љуб 
То до ро вић и Је ле на Ма ри ће вић. О но вим књи га ма То ми
сла ва Ма рин ко ви ћа, Угље ше Шај тин ца, Сто ја на Ђор ђи
ћа, Не на да Гру ји чи ћа, Бо ја на Јо ва но ви ћа, Здрав ка Кец
ма на, Че да Не дељ ко ви ћа, Дра го сла ва Де до ви ћа и Вин ка 
Ше ло ге пи шу Дра га на Бе ле сли јин, Све тла на Ми ла ши
но вић, Мар ко Не дић, Алек сан дар Б. Ла ко вић, Ти хо мир 
Пе тро вић, Зо ри ца Тур ја ча нин, Ми о драг Д. Иг ња то вић 
и Јо ван Љу шта но вић. 

12. апри ла 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.

12. апри ла 2012. го ди не: на осно ву Спо ра зу ма о по слов
ној са рад њи из ме ђу Ма ти це срп ске и Елек тро вој во ди не 
д.о.о. Но ви Сад, струч на еки па овог пред у зе ћа је за ме ни
ла си ја ли це на свим лу сте ри ма у све ча ним про сто ри ја
ма Ма ти це срп ске. Елек тро вој во ди на је пре у зе ла оба ве
зу да се и да ље ста ра о одр жа ва њу осве тље ња у про сто ру 
Ма ти це срп ске. 

17. апри ла 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

17. апри ла 2012. го ди не: Ми ни стар ство кул ту ре одо бри
ло је с по зи ци је за ка пи тал на де ла 600.000 ди на ра за тре ће 
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.

17. и 18. априлa 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, Алек сан дра Сте фа
нов, ку стос, и кон зер ва то ри мр Да ни ло Вук са но вић, 
Дар ко Де спо то вић и Ста ни слав Ми ло ше вић су бо ра ви
ли у Кру шев цу ра ди по ста вља 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 у На род ном му зе ју Кру
ше вац. Из ло жбу је при ре ди ла Га ле ри ја Ма ти це срп ске у 
са рад њи са На род ним му зе јом Кру ше вац, а ре а ли за ци ју 
је по мо гло 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. На отва ра њу 
из ло жбе су го во ри ли мр Љу би ша Ва си ље вић, ди рек тор 
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На род ног му зе ја Кру ше вац, мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је 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. 
Из ло жбом се ви зу е ли зу ју фе но ме ни па три је и па три о
ти зма, њи хо во ме сто у срп ској кул ту ри и умет но сти 
XVI II ве ка, об ја шња ва ју се зна че ња, али и тран сфор ма
ци је ко је су ова два пој ма до жи ве ла у схва та њи ма љу ди 
до ба ба ро ка и про све ти тељ ства. Из ло жба је отво ре на до 
11. ју на 2012. го ди не.

19. апри ла 2012. 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 
са рад ни ци ма на про јек ту При ват но пра во у Вој во ди ни. 

19. апри ла 2012. го ди не: у скло пу при пре ма за 126. ре
дов ну Скуп шти ну Ма ти це срп ске одр жан је са ста нак 
чла но ва Ве ри фи ка ци о не и Из бор не ко ми си је. 

19. апри ла 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске је, 
по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња ру мун ског пи сца Еже на 
Јо не ска (1912–1994), при пре ми ла елек трон ску из ло жбу 
гра ђе из сво јих збир ки.

19. апри ла 2012. го ди не: Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, 
по моћ ни ца управ ни це Га ле ри је Ма ти це срп ске, и Сне
жа на Ми шић, на чел ник Оде ље ња за про гра ме и пре зен та
ци ју, при су ство ва ле су Скуп шти ни На ци о нал ног ко ми
те та ИКОМа Ср би је ко ја је одр жа на у Га ле ри ји фре са ка 
у Бе о гра ду. На Скуп шти ни су иза бра ни но ви чла но ви 
рад них те ла На ци о нал ног ко ми те та и до де ље не го ди шње 
на гра де.

20. апри ла 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жан са ста нак мр Ти ја не Пал ко вље вић, управ ни це, 
са ди рек то ром ком па ни је Ла фарж БФЦ Ко сти ном Бор
ком (Co stin Borc) и ње го вим парт не ри ма на ко јем се раз
го ва ра ло о за јед нич кој са рад њи на бу ду ћим про јек ти ма 
ре кон струк ци је и ре но ви ра ња фа са де згра де Га ле ри је.

23. апри ла 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

23. апри ла 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 
Изра е ла го спо ди на Јо зе фа Ле ви ја (Jo zef Le vi) при су ство
вао све ча но сти у част 64. го ди шњи це осни ва ња др жа ве 
Изра ел у Ам ба са ди Изра е ла.

24. апри ла 2012. го ди не: Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, за
ме ник управ ни ка, Ми ле на Ми рић, се кре тар, и Ду ши ца 
Гр бић, ру ко во ди лац Оде ље ња ста ре и рет ке књи ге Би бли
о те ке Ма ти це срп ске, при су ство ва ле су са стан ку ко ми
си је за из ра ду под за кон ских ака та За ко на о би бли о теч
коин фор ма ци о ној де лат но сти у На род ној би бли о те ци 
Ср би је.

24. и 25. апри ла 2012. го ди не: Сне жа на Ми шић, на
чел ник 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, бо ра
ви ли су у Тре би њу ра ди ски да ња из ло жбе Са ва Те ке ли ја 
– ве ли ки срп ски до бро твор у Му зе ју Хер це го ви не Тре би
ње. Екс по на ти су спа ко ва ни и тран спор то ва ни за Но ви 
Сад.

25. апри ла 2012. го ди не: Пред сед ни штво Ма ти це срп
ске је при ре ди ло све ча ни при јем по во дом пред сто је ће 
126. ре дов не Скуп шти не Ма ти це срп ске. Том при ли ком 

су уру че не за хвал ни це за по др шку у оства ри ва њу ци ље
ва и ре а ли зо ва њу про грам ских ак тив но сти Ма ти це срп
ске у про те кле че ти ри го ди не. (Оп шир ни је у при ло гу) 

25. апри ла 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић при су ство вао је све
ча ном отва ра њу стал не из ло жбе не по ставкe Два ве ка мо
дер не срп ске ди пло ма ти је при Ми ни стар ству спољ них 
по сло ва Ре пу бли ке Ср би је. Из ло жба је про ис те кла из 
ра да Од бо ра за обе ле жа ва ње 200 го ди на мо де ре не срп
ске ди пло ма ти је чи ји је члан ака де мик Че до мир По пов, 
пред сед ник Ма ти це срп ске. Ауто ри ове из ло жбе су проф. 
др Сло бо дан Мар ко вић, ака де мик Че до мир По пов, ака
де мик Дра го љуб Жи во ји но вић, проф. др Љу бо драг Ди мић, 
Ми ла дин Ми ло ше вић, др Во ји слав Па вло вић, мр Три во 
Ин ђић, др Ми ро слав Пе ри шић, др Ана Сто лић, др Ду
шан, Т. Ба та ко вић, др Ста ни слав Сре те но вић, др Ђор ђе 
Ло пи чић и Алек сан дар Мар ко вић. 

26. апри ла 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 ској ака де ми ји 
на у ка и умет но сти при су ство вао пред ста вља њу мо де ла 
Ми ла но ви ће вог ци клу са. 

26. апри ла 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жан 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 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 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. 

26. апри ла 2012. го ди не: у скло пу про јек та Отво ре на 
вра та Ма ти це срп ске, а у са рад њи са По кра јин ским се
кре та ри ја том за обра зо ва ње АП Вој во ди не и За јед ни цом 
гим на зи ја Ср би је, на адре се 450 гим на зи ја и сред њих 
струч них шко ла у Ср би ји по сла ти су до пи си о ор га ни
зо ва ним по се та ма уче ни ка Ма ти ци срп ској, Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске и Гим на зи ји „Јо ван Јо ва но вић Змај” у 
Но вом Са ду, за јед но са ле ци ма (фла је ри ма) о сва кој од 
на ве де них ин сти ту ци ја. 

27. апри ла 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

27. апри ла 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар На род не 
бан ке Ср би је Гор да на Пет ко вић и ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић су у За ду жбин
ском зда њу Ма ри је Тран да фил у Но вом Са ду пот пи са ли 
спо ра зум о са рад њи две ин сти ту ци је и за јед нич ком 
ор га ни зо ва њу из ло жбе Срп ски но вац од XI II до XXI ве ка, 
у ви ше европ ских гра до ва. 

27. апри ла 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 пред се да
вао је сед ни ци Управ ног од бо ра Ин сти ту та за срп ски је зик 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти.

27. апри ла 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је у 
окви ру ци клу са Га ле риј ске при че одр жа на При ча управ
ни це. О стал ној по став ци са ак цен том на по је ди ним ре
мекде ли ма го во ри ла је управ ни ца Га ле ри је мр Ти ја на 
Пал ко вље вић.

28. апри ла 2012. го ди не: одр жа на је 126. ре дов на Скуп
шти на Ма ти це срп ске. (Оп шир ни је у при ло гу)
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ЗА ХВАЛ НИ ЦЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 

Пред сед ни штво Ма ти це срп ске је 25. апри
ла при ре ди ло све ча ни при јем по во дом 
пред сто је ће 126. ре дов не Скуп шти не Ма
ти це срп ске. Том при ли ком су уру че не 
за хвал ни це за по др шку у оства ри ва њу ци
ље ва и ре а ли зо ва њу про грам ских ак тив
но сти Ма ти це срп ске у про те кле че ти ри 
го ди не. При сут ни ма се, ре чи ма за хвал но
сти, обра тио пот пред сед ник Ма ти це срп
ске проф. др Слав ко Гор дић украт ко су
ми ра ју ћи по стиг ну ћа нај ста ри је уста но ве 
кул ту ре и на у ке у на шем на ро ду. По том 
су уру че не ди пло ме: Ка би не ту пред сед
ни ка Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни стар ству 
про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни
стар ству кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор
ма ци о ног дру штва Ре пу бли ке Ср би је, Ми
ни стар ству ве ра и ди ја спо ре Ре пу бли ке 
Ср би је, На род ној бан ци Ср би је, Вла ди 
Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не, По кра
јин ском се кре та ри ја ту за на у ку и тех но ло
шки раз вој, По кра јин ском се кре та ри ја ту 
за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, Гра ду 
Но вом Са ду, Град ској упра ви за кул ту ру 
Гра да Но вог Са да и Град ској упра ви за 
фи нан си је Гра да Но вог Са да. У име ин сти
ту ци ја, ко ји ма је ода то при зна ње за са
рад њу и по др шку, за хва лио се Ми ло рад 
Ђу рић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру 
и јав но ин фор ми са ње. У му зич ком де лу 
све ча но сти уче ство ва ла је Је ле на То до ро
вић, хар фа, сту дент ки ња Ака де ми је умет
но сти у Но вом Са ду у кла си доц. Ста ше 
Мир ко вић Гру јић. Про грам је во ди ла мр 
Иси до ра По по вић, струч ни са рад ник Ру
ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске.
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126. РЕ ДОВ НА СКУП ШТИ НА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 

По што је пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик 
Че до мир По пов био спре чен бо ле шћу да при су
ству је Скуп шти ни, пред се да вао је пот пред сед ник 
проф. др Слав ко Гор дић. Ака де мик Че до мир По
пов, пред сед ник Ма ти це срп ске је упу тио пи смо 
уче сни ци ма 126. ре дов не Скуп шти не Ма ти це срп
ске, ко је је про чи тао ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. При сут ни ма се 
у име Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти обра
тио ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић, ге не рал ни 
се кре тар СА НУ, а у име Дру штва чла но ва Ма ти це 
срп ске у Ре пу бли ци Срп ској Ран ко Ри со је вић, пред
сед ник Дру штва. На кон отва ра ња Скуп шти не и 
из бо ра рад них те ла, пред сед ник Ве ри фи ка ци о не 
ко ми си је проф. др Ма то Пи жу ри ца је са оп штио 
да Скуп шти ни при су ству је 263 чла на Ма ти це срп
ске са пра вом гла са. По том су иза бра ни но ви стал
ни чла но ви са рад ни ци, ре и за бра ни чла но ви са
рад ни ци и иза бра ни но ви чла но ви са рад ни ци. 
По твр ђен је при јем но вих ре дов них чла но ва Ма
ти це срп ске.
На кон што је Скуп шти на до не ла од лу ку о при
хва та њу из ме на Ста ту та Ма ти це срп ске, чла но ви 
Ма ти це срп ске су за по ча сног пред сед ни ка иза
бра ли ака де ми ка Че до ми ра По по ва.
При хва ћен је Из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду 
Ма ти це срп ске (2008–2012) и Из ве штај о ра ду Над
зор ног од бо ра и фи нан сиј ском по сло ва њу Ма ти це 
срп ске (2008–2012). При хва ће ни су Из ве штај о че
тво ро го ди шњем ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
(2004–2011), Из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду Га
ле ри је Ма ти це срп ске (2008–2011) и Из ве штај о че
тво ро го ди шњем ра ду Из да вач ког цен тра Ма ти це 
срп ске (2008–2011).
Би о гра фи је кан ди да та за чла но ве Пред сед ни штва 
про чи та ла је мр Иси до ра По по вић. 
Ста ту тар не од ред бе о гла са њу про чи та ла је Је ле на 
Ве се ли нов, управ ни ца по сло ва Ма ти це срп ске. 
На кон пре бро ја ва ња гла со ва мр Ми ли ца Бу јас је, 
у свој ству пред сед ни ка Из бор не ко ми си је 126. ре
дов не Скуп шти не Ма ти це срп ске, са оп шти ла ре зул
та те гла са ња. За чла но ве Пред сед ни штва у на ред
ном че тво ро го ди шњем пе ри о ду иза бра ни су: за 
пред сед ни ка проф. др Дра ган Ста нић; за пот пред
сед ни ке проф. др Бран ко Бе шлин, др Ми о драг Ма
тиц ки и проф. мр Не над Осто јић, а за ге не рал ног 
се кре та ра доц. др Ђор ђе Ђу рић. 
Иза бран је Над зор ни од бор Ма ти це срп ске: Жив
ко Ки се лич ки (пред сед ник), Сло бо дан Кне же вић, 
Јо жеф Лим бур гер, проф. др Вук сан Ла ки ће вић, 
мр Мир ко Лу бу рић, Јо ван Чу ла је вић и Ми лан Пе
тро вић.
Управ ни од бор Ма ти це срп ске ни је иза бран. Ма ти
ца срп ска ће ра ди из бо ра Управ ног од бо ра са зва ти 
ван ред ну Скуп шти ну, о че му ће чла но ви и јав ност 
би ти бла го вре ме но оба ве ште ни.
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Ака де мик ЧЕ ДО МИР ПО ПОВ ро ђен је 15. мар та 1936. у Ме лен ци ма у 
Ба на ту у учи тељ скослу жбе нич кој по ро ди ци. Основ ну шко лу за вр
шио је у род ном ме сту и Ко ва чи ци, а гим на зи ју у Зре ња ни ну 1954. Био 
је при пад ник пр ве гeне ра ци је сту де на та Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, на гру пи за исто ри ју, 1954–1958. Ди пло ми рао је фе бру а ра 
1959, а на ред не го ди не иза бран je за аси стен та Фи ло зоф ског фа кул те
та на пред ме ту Оп шта исто ри ја но вог ве ка. На овом фа кул те ту про
вео је цео рад ни век и про шао сва на став нич ка зва ња. Ок то бра 2000. 
оти шао је у пен зи ју. Био је пред сед ник Са ве та Фа кул те та (1977–1979) и 
де кан (1979–1981). Вр шио је и ду жност ди рек то ра Ин сти ту та за исто
ри ју Вој во ди не (1970–1974). 
По сле уса вр ша ва ња у Стра збу ру (Фран цу ска) 1959/60. по чео је ин тен
зи ван на уч ни рад у обла сти исто ри је ме ђу на род них од но са. Док то ри
рао је ју на 1970. те зом Став Фран цу ске пре ма Ср би ји од Франк фурт
ског ми ра 1871. до Бер лин ског кон гре са 1878. Ба ве ћи се кон ти ну и ра но 

на уч но и стра жи вач ким ра дом, до са да је са мо стал но или у ко а у тор ству об ја вио 14 књи га и око 470 на
уч них, струч них и пу бли ци стич ких ра до ва. При ре дио је и 8 књи га из вор не гра ђе. 
За до пи сног чла на Вој во ђан ске ака де ми је на у ка и умет но сти иза бран је 1981, а за тим за ре дов ног чла
на 1987. За чла на СА НУ ван рад ног са ста ва иза бран је 1988, а за ре дов ног чла на СА НУ 1992. 
По ред на став нич ког и на уч ног ра да, још од сту дент ских да на оба вљао је по сло ве на струч ном, кул
тур ном и дру штве ном по љу. Као ђак и сту дент ба вио се по зо ри шним ама те ри змом, био пред сед ник 
Ака дем ског по зо ри шта и уред ник Драм ског про гра ма на Три би ни мла дих у Но вом Са ду. Од 1962. до 
1965. био је пред сед ник Са ве та за кул ту ру Гра да Но вог Са да. 
У Ма ти ци срп ској је од 1970. уре ђи вао Збор ник за исто ри ју, а од 1981. до 1991. био је управ ник Ру ко
пи сног оде ље ња. Члан је Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске не пре кид но од 1969. Био је пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске од 1991. до 1999. На ван ред ној Скуп шти ни Ма ти це срп ске одр жа ној 14. ју на 2008. иза
бран је за пред сед ни ка, а 28. апри ла 2012. за по ча сног пред сед ни ка на шег нај ста ри јег књи жев ног, на
уч ног и кул тур ног дру штва.
Био је и пред сед ник Са мо у прав не за јед ни це за на уч ни рад Вој во ди не, а од 1985. до 1989. глав ни и од
го вор ни уред ник Ју го сло вен ског исто риј ског ча со пи са. Од 1994. до 2002. био је пред сед ник но во сад ског 
Огран ка и члан Пред сед ни штва и Из вр шног од бо ра СА НУ. Ру ко во дио је мно гим на уч ним про јек ти
ма, а око два де сет го ди на ру ко во ди ка пи тал ним про јек том Ма ти це срп ске Срп ски би о граф ски реч ник 
и глав ни је уред ник до са да иза шлих пет то мо ва. У Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти во дио је 
рад ну гру пу за из ра ду Азбуч ни ка Срп ске ен ци кло пе ди је. Уче ство вао је у број ним на уч ним ску по ви ма 
у зе мљи и ино стран ству. Био је мен тор за из ра ду шест док тор ских ди сер та ци ја.
Об ја вио је књи ге: Фран цу ска и Ср би ја 1871–1878. (1974); Од Вер са ја до Дан ци га (1976. и 1995), Ср би ја на 
пу ту осло бо ђе ња: бор ба за по ли тич ки пре о бра жај и др жав ну не за ви сност: 1868–1878 (1980); Исто ри ја 
срп ског на ро да, V књи га, пр ви том (1981); Исто ри ја срп ског на ро да, VI књи га, пр ви том (1983); Вој во ди
на у на род но о сло бо ди лач ком ра ту и со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји 1941–1945, ре дак ци ја и ко а у тор ство 
(1984); Гра ђан ска Евро па 1770–1870, I књи га: Осно ве европ ске исто ри је XIX ве ка; II књи га По ли тич ка 
исто ри ја Евро пе (1989); Европ ске гра ђан ске ре во лу ци је од XVI II до ХХ ве ка. По ку шај ем пи риј ског уоп
шта ва ња (1992); Ауто но ми ја Вој во ди не – срп ско пи та ње, ко а у тор Ј. По пов (1993. и 2000); По ли тич ки 
фрон то ви Дру гог свет ског ра та (1995); Европ ска ре во лу ци ја и срп ски по крет 1848–1849, ко а у тор С. Га
ври ло вић, (1997); О исто ри ји и исто ри ча ри ма (1999); Евро па и срп ска ре во лу ци је 1804–1815, ко а у то ри 
В. Сто јан че вић, М. Ек ме чић, Сл. Га ври ло вић, С. Тер зић, В. Мом чи ло вић, Т. Бе кић, Ш. Пал и Б. Ко ва
чек, При лог; Фран цу зи и срп ска ре во лу ци ја (2004); Ве ли ка Ср би ја. Ствар ност и мит (2007. и 2008); Ис
точ но пи та ње и срп ска ре во лу ци ја:1804–1918 (2008); Гра ђан ска Евро па 1770–1914, I–III (2010). 
При ре дио је сле де ћа из да ња: Др Ан дри ја Ра де нић, Из исто ри је Ср би је и Вој во ди не 1834–1914, из бор и 
пред го вор (1973); По ле ми ка Јо ва на Ри сти ћа и срп ских кон зер ва ти ва ца 1877. го ди не, при ре дио и на пи
сао увод и ко мен та ре (1997); Све то зар Ми ле тић, Са бра ни спи си, Књ. I, II/1, II/2, II/3, III, при ре ђи ва чи 
Ч. По пов и Д. Ми ка ви ца; пред го вор Ч. По пов (1999–2001); Све то зар Ми ле тић о срп ском пи та њу, из
бор и пред го вор (2001).
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Проф. др ДРА ГАН СТА НИЋ (ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ) ро ђен је 31. ма ја 
1956. у Тр сте ни ку (Ср би ја). Основ ну шко лу за вр шио је у Си ри гу 1970, а 
гим на зи ју у Но вом Са ду 1974. Фи ло зоф ски фа кул тет на Гру пи за ју го
сло вен ске књи жев но сти и срп ско хр ват си је зик за вр шио је у Но вом Са ду 
1979. Те мом Нео а ван гар да и срп ско пе сни штво (1965–1988) ма ги стри рао 
је 1991, а 2003. док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду ра дом 
Ли ри ка Јо ва на Ду чи ћа: се ман тич ка ана ли за. Го во ри ен гле ски и ру ски, а 
слу жи се не мач ким, фран цу ским, сло ве нач ким и ма ке дон ским је зи ком.
Био је лек тор на Ми чи ген ском уни вер зи те ту у Ен Ар бо ру (САД, 1984–
1985), дра ма тург у Драм ском про гра му Ра дио Но вог Са да (1986–1988), 
аси стент на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу (1988–1995), аси стент, 
до цент и ван ред ни про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са
ду од 1997. до да нас. 
Био је члан уред ни штва и глав ни и од го вор ни уред ник сту дент ског 
књи жев ног ли ста То јест (1976–1979), члан уред ни штва ча со пи са Пи

смо (1991–1993), Све ти Ду нав (1995–1997) и глав ни и од го вор ни уред ник Ра да Ма ти це срп ске (1995–
2004). Књи жев не и на уч не ра до ве об ја вљу је у ве ћи ни на ших књи жев них ча со пи са, а са ра ђу је и са ино
стра ним (Ле то пис Ма ти це срп ске, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, Књи жев на реч, По
ља, Књи жев не но ви не, Књи жев ност, Де ло, Ов дје, Гра ди на, По ве ља, Qu o rum...)
Члан са рад ник Ма ти це срп ске од 1983, стал ни члан са рад ник од 1991, се кре тар Ма ти це срп ске (1995–
2004), члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске од 2004, Управ ног од бо ра Би бли о те ке и Га ле ри је Ма ти це 
срп ске од 1995. го ди не. За пред сед ни ка Ма ти це срп ске иза бран је 28. апри ла 2012. го ди не.
Био је члан Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, члан Ре дак ци је Лек си ко на пи са ца Ју го сла ви је и са рад ник 
Срп ског би о граф ског реч ни ка. Од 2005. је глав ни и од го вор ни уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске, нај ста ри
јег жи вог књи жев ног ча со пи са. Пред сед ник је Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је од 2008 (две 
књи ге пр вог то ма пу бли ко ва не ок то бра 2010. и 2011), нај ве ћег ен ци кло пе диј ског по ду хва та у на шој зе
мљи. Са ра ђу је на про јек ту По е тич ка ис тра жи ва ња срп ске књи жев но сти, Ин сти ту та за књи жев ност и 
умет ност у Бе о гра ду, ко јим је ру ко во дио проф. др Но ви ца Пет ко вић, а по том проф. др Јо ван Де лић. Ра ди 
на про јек ти ма про у ча ва ња књи жев но сти ко ји се из во де на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду.
Био је члан ви ше жи ри ја књи жев них на гра да, по пут Зма је ве, Ни но ве, Ан дри ће ве, „Ла за Ко стић”, 
„Сте фан Ми тров Љу би ша”, „То дор Ма ној ло вић”, „Ма ти је вић”, „Из ви и скра Ње го ше ва” и др. 
Пи ше по е зи ју, про зу, драм ске и кри тич ке тек сто ве, ба ви се про у ча ва њем срп ске књи жев но сти и кул
ту ре. Об ја вио је пре ко 250 кри тич ких, те о риј ских и књи жев но и сто риј ских тек сто ва у пе ри о ди ци и 
на уч ним збор ни ци ма. Ра до ви ма из обла сти пру о ча ва ња књи жев но сти уче ство вао је на пре ко 50 на
уч них ску по ва у зе мљи и ино стран ству.
Са Слав ком Гор ди ћем при ре дио је збор ни ке ра до ва о по е зи ји Але ка Ву ка ди но ви ћа, Јо ва на Хри сти ћа, 
Да ре Се ку лић, Ср бе Ми тро ви ћа, Ду шка Но ва ко ви ћа, Ми ро сла ва Мак си мо ви ћа, Жи во ра да Не дељ ко
ви ћа, Ни ко ле Вуј чи ћа, Зла те Ко цић, Ми ро сла ва Це ре Ми ха и ло ви ћа, као и збор ник о књи жев ном де лу 
Бо шка Пе тро ви ћа. Са Све то за ром Ко ље ви ћем и Јо ва ном Де ли ћем при ре дио је збор ник ра до ва о књи
жев ном де лу Алек сан дра Ти шме. Са Си мом Ћир ко ви ћем при ре дио је фо то тип ско из да ње Исто ри је 
ра зних сло вен ских на ро да Јо ва на Ра ји ћа. При ре ђи вач је иза бра них пе са ма Јо ва на Ду чи ћа (три из да ња) 
и ро ма на Ко ре ни До бри це Ћо си ћа.
Об ја вио је књи ге пе са ма: Тру ла ја бу ка (1981, На гра да „Го ран” за мла де пе сни ке); Ра кљар. Же лу дац 
(1983); Зе мљо пис (1986); То пло, хлад но (1990); Абра ка да бра (1990, На гра да Дру штва књи жев ни ка Вој во
ди не за књи гу го ди не); Хоп (1993); Ве зни ци (1995, На гра да „Ђу ра Јак шић”); При ло зи (2002); По тај ник 
(2007, Зма је ва на гра да Ма ти це срп ске); Све тил ник (2010, На гра де „Ра де Дра и нац”, „Бран ко Ћо пић” и 
Жич ка хри со ву ља). Пу бли ко вао је ро ман Ан ђе ли уми ру (1998), као и дра ме: Фре ди уми ре (1987); Куцкуц 
(1989); Ис тра га је у то ку, зар не? (2000); Ви диш ли сви це на не бу? (2006, На гра да „Uni rex” за дра му). 
Об ја вио кри тич ке мо но гра фи је: Ле ги ти ма ци ја за бес кућ ни ке. Срп ска нео а ван гард на по е зи ја: по е тич ки 
иден ти тет и раз ли ке (1996) и Лир ска аура Јо ва на Ду чи ћа (2009). 
Тек сто ви су му пре во ђе ни на ен гле ски, фран цу ски, не мач ки, ма ђар ски, ру мун ски, ма ке дон ски, сло ве
нач ки, че шки, грч ки, ал бан ски, ки не ски.



10

Проф. др БРАН КО БЕ ШЛИН ро ђен је у Ки кин ди 17. ок то бра 1960. 
Основ ну шко лу по ха ђао је у Зре ња ни ну и Но вом Са ду, а сред њу еко
ном ску шко лу за вр шио је у Но вом Са ду. Сту ди је исто ри је на Фи ло
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду окон чао је 1985. Ра дио је као хо но
рар ни са рад ник Ма ти це срп ске на про јек ти ма Прет плат ни ци на срп
ску књи гу 18. и 19. ве ка и Срп ски би о граф ски реч ник (1986–1988). 
Исто вре ме но се ан га жо вао на про јек ту СА НУ Срп ски ли бе ра ли зам у 
19. ве ку. Од 1988. за по слен је на Ин сти ту ту (доц ни је Од се ку) за исто
ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пост ди плом ске сту ди је 
на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду за вр шио 
је 1996. од бра нив ши ма ги стар ски рад Не мач ка штам па у Вој во ди ни 
1933–1941. го ди не. Док то ри рао је 2003. те зом Европ ски ути ца ји на срп
ски ли бе ра ли зам од 1848. до 80их го ди на 19. ве ка. 
Као пре да вач и ис тра жи вач ба вио се раз ли чи тим про бле ми ма мо дер
не срп ске и европ ске исто ри је. То ком уни вер зи тет ске ка ри је ре био је 

укљу чен у на ста ву на пред ме ти ма Ме то до ло ги ја исто риј ске на у ке, Увод у исто риј ске сту ди је, Оп шта 
исто ри ја но вог ве ка, да би 2003. као до цент по чео да пре да је Исто ри ју Евро пе у ра ном мо дер ном до бу 
(1453–1789). Осим на Фи ло зоф ском, био је ан га жо ван као на став ник и на При род нома те ма тич ком и 
Еко ном ском фа кул те ту, као и у Цен тру за европ ске сту ди је Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Пред сед ник 
је Са ве та Фи ло зоф ског фа кул те та.
Уче ство вао је у број ним до ма ћим и јед ном ме ђу на род ном на уч ном про јек ту, као и на ви ше на уч них 
ску по ва и кон фе рен ци ја у зе мљи и ино стран ству (Не мач ка, Ита ли ја, Бел ги ја, Тур ска, Шпа ни ја, Че
шка, Ру му ни ја и, Ма ђар ска). Ис тра жи вао је од ре ђе не те ме из исто ри је Не ма ца на под руч ју да на шње 
Вој во ди не од 18. ве ка до 1945, као и из срп ске исто ри је 19. и 20. ве ка. Ан га жо ван је на по љу лек си ко
гра фи је и ар хи ви сти ке: од 1996. уред ник је епо хе 1918–1945. у Срп ском би о граф ском реч ни ку Лек си ко
граф ског оде ље ња Ма ти це срп ске. Био је пред сед ник Управ ног од бо ра Ар хи ва гра да Но вог Са да 
(1996–2000) и управ ник Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске (1999–2008). Ду жност се кре та ра Лек си
ко граф ског оде ље ња Ма ти це срп ске оба вљао је од 2008. до 2012. За пот пред сед ни ка Ма ти це срп ске 
иза бран је 28. апри ла 2012. го ди не.
Об ја вљу је члан ке и при ло ге у ви ше ча со пи са, а члан је уред ни шта ва ча со пи са На ста ва и исто ри ја 
(Но ви Сад) и Stu dia Euro pa ea (Клуж, Ру му ни ја). Био је (2004–2010) глав ни уред ник ча со пи са Ис тра
жи ва ња ко ји из да је Од сек за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. 
Об ја вио је пре ко 40 на уч них ра до ва у мо но граф ским и пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма. 
Пу бли ко вао је мо но гра фи је: Ве сник тра ге ди је; не мач ка штам па у Вој во ди ни 1933–1941. го ди не (2001), 
Европ ски ути ца ји на срп ски ли бе ра ли зам у XIX ве ку (2005); Исто ри ја бан кар ства у Вој во ди ни, ко а у тор 
(2002). 
На уч не ра до ве об ја вљи вао је у до ма ћим и стра ни ма на уч ним ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва: Ср би 
из Хаб сбур шке мо нар хи је уче сни ци у бо сан скохер це го вач ком устан ку и срп скотур ским ра то ви ма 1876–
1878 (1995); Кул тур нопро свет ни ча со пи си Не ма ца у Вој во ди ни из ме ђу два свет ска ра та (1995); Нем ци у 
Вој во ди ни 1918–1941 (1999); De utsches Und Ser wisches Pres se we sen in der Wo i wo di na 1918–1941 – Grund ten
den zen und Ent wic klung in ihrem Ver halt nis zu den Ere ig nis sen so wie ihre Fe der kri e ge (2000); Све до чан ства и 
слут ње. у: Ми лан Јо ва но вићСто и ми ро вић, Днев ник 1936–1941 (2000); Три исто ри је Ру му на на срп ском 
је зи ку у: Ња гу Ђу ва ра, Крат ка исто ри ја Ру му на за мла де (2004); Два исто риј ска ро ма на о По ду нав ским 
Шва ба ма (2004); Нем ци у Ба на ту у: Ба нат кроз ве ко ве (2010); The Ba ro que Fоrm of „Swe et Ort ho doxy”. 
The Church and Tran sfro ma tion of Ser bian So ci ety Af ter the Gre at Mi gra tion of 1690. in: Kir chen als In te gra ti
on sfak tor für die Mi gran ten im Südo sten der Hab sbur ger mo nar chie im 18. Ja hr hun dert (2010); What is a Re
gion? Re gi ons in Euro pean Hi story, ко а у тор (2010).
Ко а у тор је уџ бе ни ка: Исто ри ја за VI II раз ред основ не шко ле (2001) и Is to ria pen tru cla sa a VI IIa a şco lii 
ele men ta re (2005). 
Ре цен зи рао је пре ко два де сет мо но гра фи ја, збор ни ка до ку ме на та и ка та ло га из ло жби. 



11

Др МИ О ДРАГ МА ТИЦ КИ ро ђен је 1. но вем бра 1940. го ди не у Ве ли
ком Сре ди шту код Вр шца. Чи тав рад ни век, од зва ња аси стен та до на
уч ног са вет ни ка, као ру ко во ди лац ви ше на уч них про је ка та и ди рек
тор пу не три де це ни је, про вео је у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет
ност у Бе о гра ду. 
Од 1987. до 2005. ру ко во дио је на уч но и стра жи вач ким про јек том Исто ри
ја срп ске књи жев не пе ри о ди ке. Као уред ник Еди ци је „Сту ди је и рас пра
ве” уре дио је 40 књи га. У са рад њи са Ма ти цом срп ском по кре нуо је, и у 
Ин сти ту ту до да нас уре ђу је, на уч не еди ци је „Би бли о те ка усме не књи
жев но сти” и „Исто ри ја срп ске књи жев не пе ри о ди ке” Об ја вио је 8 мо но
гра фи ја, при ре дио 13 на уч них збор ни ка, 4 кри тич ка из да ња и 9 на уч
них из да ња пи са ца и на уч ни ка са пра те ћим сту ди ја ма, те 6 ан то ло ги ја. 
Био је члан ре дак ци ја на уч них ча со пи са: Књи жев ност и је зик (1976–
1980), Ле то пис Ма ти це срп ске (1983–1987), Ков че жић (у ви ше на вра

та). Од 2003. је глав ни је и од го вор ни уред ник ча со пи са Књи жев не исто ри је, а по кре тач је и глав ни и 
од го вор ни уред ник Срп ског на род ног илу стро ва ног ка лен да ра Да ни ца и Да ни ца за мла де.
Ви ше го ди шњи је члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске. За пот пред сед ни ка Ма ти це срп ске иза бран је 
28. апри ла 2012. го ди не.
Био је члан Управ ног од бо ра Ан дри ће ве за ду жби не и За ду жби не „До си теј Об ра до вић”. Био је пред
сед ник Управ ног од бо ра (1996–2008), а по том и пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не од 2008.
У обла сти струч ног и на уч ног ра да об ја вио је књи ге: Од сна до за па да: лир ске пе сме Ба нат ске вој не 
гра ни це из збир ке Вла да на Ар се ни је ви ћа (1967); Срп ско хр ват ска гра ни ча р ска епи ка (1974); Дво ри са мо
тво рим, ту жба ли це (1979); Епи ка устан ка (1982); Еп ске на род не пе сме у „Ле то пи су Ма ти це срп ске” 
(1983); На род не пе сме у „Ви ли” (1985); По нов ни це, ти по ви од но са усме не и пи са не књи жев но сти (1989); 
Ле то пис срп ског на ро да, три ве ка ал ма на ха и ка лен да ра (1997); Исто ри ја као пре да ње (1999); О срп
ској про зи (2000); Је зик срп ског пе сни штва (2003); На род не пе сме у срп ској пе ри о ди ци до 1864, са М. Ра
де ви ћем (2007); На род не пе сме у „Срп скодал ма тин ском ма га зи ну”, са М. Ра де ви ћем (2010). 
Од 1964. об ја вљу је пе сме, при по вет ке и ро ма не. Об ја вио је књи ге пе са ма: Кроз пр стен ја бу ку (1964), Кир
вај (1979); ро ма не: Тре ћи коњ (1979), Глу ва ла ђа (1987), Лу ди пе сак (1992); Иду Нем ци (1994. и 2003); Das 
stum me Schiff, прев. на не мач ки (1994), Пљу ско фон, са Ми ли цом Ма тиц ки (1995); Не ми ри ме де Же ли ми ра 
(2006); Пред но сти гип са (2008); Дел та (2011) и при по вет ке: Сва ко днев но хва та ње ве ве ри це (1998); Уз му
зи ку ко ју во ли те (2000); Вуч јак Аде ле Ар ге ни (2004); Де се ти за мо ли тву (2006); Се но ви те при че (2008).
При ре дио је књи ге: Чар дак ни на не бу ни на зе мљи: на род на про зна ка зи ва ња (1978); Ни ко ла Бе го вић, 
Жи вот Ср ба гра ни ча ра (1986); Ба чван ске пе сме (1987); Фи лип Ви шњић, Кад се шћа ше по зе мљи Ср би ји 
(1991. и 1994); Јо ван Сте ри ја По по вић, Да вор је (1993); Сто јан Но ва ко вић, Ко со во, срп ске на род не пе сме 
о бо ју на Ко со ву (1995); Па вле По по вић, Ми ло ван Ви да ко вић (2000); Вук Стеф. Ка ра џић, Не го тин ска 
кра ји на, са В. Ђу ри чи ћем (2001); Јо ван Сте ри ја По по вић, Да вор је, II књи га (2002); Све то сав ска чи тан
ка (2003); Злат на ја бу ка и 99 па у ни ца: aнто ло ги ја срп ских на род них при по ве да ка (2003); На род не умо
тво ри не у „Ле то пи су Ма ти це срп ске” (2003); Ан то ло ги ја срп ске на род не ли ри ке (2003); Чи тан ка Пр вог 
срп ског устан ка (2004); Вук Стеф. Ка ра џић, Да ни ца, за бав ник за 1826 (2005); Вук Ка ра џић, Да ни ца, за бав
ник за 1827–1829, 1834, II–V (2007); До си теј Об ра до вић, Ба сне (2007); Јан ко М. Ве се ли но вић, Сев да лин ке: 
би серпе сме за пе ва ње (2008); Ак ту ел ност Ву ко вих по ру ка. Збор ник ра до ва (2009); До си теј Об ра до вић, 
Иза бра не ба сне (2009).
Уред ник је из да ња: Из књи жев но сти: по е ти ка, кри ти ка, исто ри ја. Збор ник ра до ва у част ака де ми ка 
П. Па ла ве стре (1997); Књи жев на то по гра фи ја Пан че ва (2001); Збор ник у по част ака де ми ку Ми ро сла ву 
Пан ти ћу (2003); Књи жев ност на је зи ци ма ма њи на у По ду на вљу, са В. Ма то вић и С. Пе ко вић (2004); 
Свој и туђ: сли ка дру гог у бал кан ским и сред њо е вроп ским књи жев но сти ма (2006); Срем кроз ве ко ве 
(2007); При зна ње про фе со ру Сло бо да ну Ж. Мар ко ви ћу. Збор ник ра до ва (2007); Ба нат кроз ве ко ве, са В. 
Јо ви ћем (2010); Твор ци срп ског књи жев ног је зи ка, са В. Ма то вић (2011); Јо ван Му шка ти ро вић, Прич те 
или ти по про сто му по сло ви це тјем же сен тен ци је или ти рје че ни ја (2011). Об ја вио је и Би бли о гра фи ју 
срп ских ал ма на ха и ка лен да ра (1986).



Проф. мр НЕ НАД ОСТО ЈИЋ, ре дов ни про фе сор Уни вер зи те та у Но
вом Са ду, ро ђен је 26. мар та 1943. у Дер вен ти (БиХ). Ре дов не сту ди је 
му зич ке те о ри је (1964–1968) за вр шио је на Му зич кој ака де ми ји у Бе о
гра ду у кла си ком по зи то ра Ми лу ти на Ра ден ко ви ћа од бра ном ди плом
ског ра да Сим фо ни ја у дмо лу С. Фран ка, оце ње ног нај ви шом оце ном. 
Спе ци ја ли стич ке сту ди је на Те о рет скоком по зи тор ском фа кул те ту 
Др жав ног кон зер ва то ри ју ма „П. И. Чај ков ски” у Мо скви за вр шио је 
1975. го ди не, а ма ги стар ске сту ди је ана ли тич ке хар мо ни је (1976–1979) 
на Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду у кла си Ми лу ти на Ра
ден ко ви ћа. За успе шно од бра ње ни ма ги стар ски рад Хар мон ски је зик у 
опе ри „Ко шта на” П. Ко њо ви ћа и ње го ва уло га у про фи ли ра њу ли ко ва и 
си ту а ци ја драм ске рад ње до био је Ок то бар ску на гра ду Гра да Бе о гра да 
1979. Уса вр ша вао се у Ин сти ту ту „Карл Орф” у Салц бур гу, Ге те ин
сти ту ту и Ака де ми ји умет но сти у Бер ли ну. Го во ри ру ски, слу жи се 
не мач ким, ен гле ским и ита ли јан ским је зи ком.

По за вр шет ку ре дов них сту ди ја ра дио је у Ме ђу ре пу блич кој за јед ни ци за кул тур не де лат но сти са се
ди штем у Пље вљи ма, као про грам ски по моћ ник се кре та ра За јед ни це, про фе сор и ди рек тор Му зич ке 
шко ле (1969–1976). У зва ње аси стен та Уни вер зи те та у Но вом Са ду иза бран је кра јем 1976. го ди не. У 
Но ви Сад је пре шао по чет ком 1977. и на Ака де ми ји умет но сти ра дио пу не 33 го ди не (1977–2010). У 
том пе ри о ду про шао је сва на став нич ка зва ња (1980 – до цент, 1986 – ван ред ни про фе сор, 1996 – ре
дов ни про фе сор). Уз ре дов не на став не оба ве зе на пред ме ту Тон ски слог, оба вљао је ви ше од че тврт 
ве ка и ру ко во де ће по сло ве: шеф Од се ка му зич ке умет но сти (1980–1984), про де кан за фи нан си је Ака
де ми је умет но сти (1984–1986), де кан Ака де ми је умет но сти (де вет дво го ди шњих ман да та 1986–2004), 
пред сед ник Са ве та Ака де ми је умет но сти (2007–2010). У истом пе ри о ду ак тив но је уче ство вао и у ра ду 
ор га на упра вља ња и струч них ор га на Уни вер зи те та у Но вом Са ду (за ме ник пред сед ни ка Скуп шти не 
Уни вер зи те та, члан Ве ћа за раз вој и ме ђу на род ну са рад њу, ду го го ди шњи члан На став нона уч ног ве
ћа и Се на та). Био је члан Про свет ног са ве та Вој во ди не и пред сед ник Са ве та Срп ског на род ног по зо
ри шта.

Ду го до ди шњи је члан Од бо ра Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку Ма ти це Срп ске (од осни ва ња 
Оде ље ња), члан Уред ни штва и на уч ни се кре тар Срп ске ен ци кло пе ди је. За пот пред сед ни ка Ма ти це 
срп ске иза бран је 28. апри ла 2012. го ди не.

Аутор је ком по зи ци ја раз ли чи тог жан ра пи са них за со ло ин стру мен те (Цве ће цаф на ло и Рон до ва ри ја
ци је, за фла у ту со ло; Квар то ма ни ја и Ин тро дук ци ја и бал кан ски ква зио тан го, за кла ри нет со ло; Три 
ми ни ја ту ре /Пан, Ним фа, Три тон/, за обоу со ло; Три хро мат ске ети де /Не ста шни три то ну си, Плес 
за ле ђе них квар ти, Нај ви ше два ми ну та за бис/ за кла вир со ло; По свет ни дип тих /Про лог, Ди ја ло зи/, 
за ви о лон че ло со ло) и ка мер не ан сам бле (Игра и пе сма, за кла ри нет и кла вир; Раз и гра не се кун де, за 
трио фла у та; Пет ко ма да, за ду вач ки квин тет), те хор ске (Di es irae, за ме шо ви ти хор и ви о лон че ло; 
Три ми ни ја ту ре /Па сто ра ла, Ста рин ски плес, Зве зда ни пеј саж/, за ме шо ви ти хор и обоу; Оче наш, 
Свја ти Бо же, Пје сењ тре тја ја, До стој но јест, Бо го ро ди це дје во, Ave Ma ria, O Mag num Myste ri um, Три 
хо ра на сти хо ве Ми ла на Трип ко ви ћа /Во до кр шће, Зо ри ло, Се о бе ду ше/, за ме шо ви ти хор a cap pel la), 
кон цер тант не (Mu si ca Con cer tan te, за кла ри нет и гу дач ки ор ке стар) и ор ке стар ске му зи ке (По свет ни 
ди ја лог BACH/DSCH, за гу дач ки ор ке стар).

Члан је ре дак ци је ме ђу на род ног ча со пи са Но ви Звук/New So und од ње го вог по кре та ња (1993), До бит
ник је По ве ље са злат ном пла ке том – нај ви шег при зна ња Уни вер зи те та у Но вом Са ду за из у зе тан до
при нос и оства ре не ре зул та те у ра ду и раз во ју Уни вер зи те та у Но вом Са ду (1991) и Искре кул ту ре, 
нај ви шег при зна ња за раз вој и афир ма ци ју ства ра ла штва Кул тур нопро свет не за јед ни це Вој во ди не 
(2004).
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Доц. др ЂОР ЂЕ ЂУ РИЋ ро ђен је 1971. Јар ку код Срем ске Ми тро ви це. 
Сту ди је исто ри је за по чео је 1991. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду, где је ди пло ми рао 1995. Ма ги стри рао је на те му По ли тич ка би о
гра фи ја Јо ва на Жу јо ви ћа (2002). Док тор ску ди сер та ци ју Европ ски ути
ца ји на но во ве ков ну срп ску исто ри о гра фи ју, од сре ди не 18. до сре ди не 
19. ве ка од бра нио је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду 2010. 

Уни вер зи тет ску ка ри је ру за по чео је 2001. из бо ром у зва ње аси стен та 
на Од се ку за исто ри ју на пред ме ту Оп шта исто ри ја Но вог ве ка, где је 
и да нас у зва њу до цен та.

Са ра ђи вао је као стал ни хо но рар ни са рад ник у Ма ти ци срп ској на 
про јек ти ма Срп ски би о граф ски реч ник и Срп ска ен ци кло пе ди ја од 
1997, а да нас је члан Уре ђи вач ког од бо ра Срп ског би о граф ског реч ни ка. 
Члан је Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске од 2008. За ге не рал ног се кре
та ра Ма ти це срп ске иза бран је 28. апри ла 2012. го ди не.

Струч но се уса вр ша вао као сти пен ди ста Ру ске ака де ми је на у ка, Ге те ин сти ту та и Ге орг Екерт ин сти
ту та: Ка ва ла, Грч ка (1994); Мин хен, Не мач ка (2001); Бра ун швајг, Не мач ка (2006. и 2007); Мо сква, Ру си
ја (2006, 2007. и 2012); Бра ти сла ва, Сло вач ка (2011), где је оба вљао и струч на ис тра жи ва ња. 

Об ја вио је 2 мо но гра фи је са мо стал но и 3 као ко а у тор, 2 школ ска уџ бе ни ка, ви ше од 30 струч них ра до
ва (чла на ка, рас пра ва, при ло га) и на пи сао пре ко 100 од ред ни ца у лек си ко граф ским из да њи ма (Срп
ски би о граф ски реч ник, Срп ска ен ци кло пе ди ја, Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да). Глав ни је уред ник на уч
ног исто риј ског ча со пи са Спо ме ни ца Исто риј ског ар хи ва Срем од 2002. 

Пу бли ко вао је мо но гра фи је: Срп ски ин те лек ту а лац у по ли ти ци, по ли тич ка би о гра фи ја Јо ва на Жу јо
ви ћа (2004), Вук Ма рин ко вић, Би о гра фи ја и на уч ни рад уте ме љи ва ча фи зи ке као мо дер не на у ке у Ср би
ји (2007); Вла де Ср би је 1805–2005, ко а у то ри Р. Љу шић и Љ. Ди мић (2005), Срем ска Ми тро ви ца, Град 
вред ни ји од цар ске кће ри, ко а у то ри Н. Ле ма јић, В. Га ври ло вић, Б. Ши му но вић Бе шлин (2008); Жи вот 
и де ло срп ских на уч ни ка (2008). 

Са Мом чи лом Па вло ви ћем ко а у тор је уџ бе ни ка: Исто ри ја за 8 раз ред основ не шко ле (2011. и 2012) и 
Историја за трећи разред гимназије природноматематичког смера и четврти разред гимназије 
општег и друштвенојезичког смера  (2010).

Чланке и и расправе објављује у домаћим и страним научним часописима и зборницима радова са 
научних скупова: О српским студентима у Цириху 70их година XIX века, према сећањима једнога од 
њих (2000); Спољна политика владе самосталних радикала 1905. године (2001); Политичка делатност 
Јована Жујовића за време ослободилачких ратова 1912–1918. (2002); Васа Муачевић (1851–1928), 
О Даљском Властелинству (2003); Первая мировая война с точки зрения типичного серпского 
интеллигента. По дневнику Президента Сербской Королевской Академии (2004); Политички живот 
Срба у Срему у првој половини XIX века (2007); Јован Жујовић и Први балкански рат, карактеристично 
сведочанство представника српске научне елите (2007); Влияние русской культуры на творчество 
Йована Раича, основателя сербской научной историографии, Российскосербские связи в области на
уки и образования XIX – первая  половина  XX в. (2009).

Учествовао на преко 20 научних скупова и конференција у Србији и иностранству: Срби у источној 
Хрватској, културни и друштвени доприноси српске националне заједнице, Осијек 2002; Первая миро
вая война в литературе и культуре западных и юужных славян, Москва, 2003; Российскосербские свя
зи в области науки и образования XIX – первая  половина XX в., Петроград 2008; Стваралаштво Ми
лутина Миланковића, Даљ 2008; Српскоруски односи од почетка 18. до краја 20. века, Београд 2010; Z 
dejín slovenskosrbských vzt̀ ahov (Из историје словачкосрпских веза) Братислава 2011; Сава Текелија и 
Арађани, Арад, 2011.
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