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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 ско-слу 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 гeнерације 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, 
са мо стал но или у ко а у тор ству об ја вио је 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.

Академик Чедомир Попов

15. март 1936 – 8. јун 2012

По ча сни пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир 
По пов пре ми нуо је 8. ју на 2012. го ди не у 77. го ди ни жи во та. 
По же љи пре ми ну лог са хра на је оба вље на у нај у жем по ро-
дич ном кру гу на Но вом гро бљу у Но вом Са ду 9. ју на. Уз уче-
шће уста но ва у ко ји ма је ака де мик По пов де ло вао – Фи ло-
зоф ског фа кул те та и Огран ка СА НУ у Но вом Са ду у Ма ти ци 
срп ској је 14. ју на 2012. одр жа на ко ме мо ра тив на сед ни ца.



3. маја 2012. године: председник Матице српске 
примио је представнике Српског друштва „Јован 
Рашковић“: председника академика Драгана Шко-
рића и господина Драгана Којића.
3. ма ја 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жа на кон фе рен ци ја за но ви на ре по во дом отва-
ра ња из ло жбе Збир ка сли ка дру га пред сед ни ка ауто-
ра др Не на да Ра ди ћа. О из ло жби и из ло же ним де ли-
ма го во ри ли су мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца 
Га ле ри је, и др Не над Ра дић, аутор из ло жбе и пра те-
ће пу бли ка ци је.
3. ма ја 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 Га ле ри је, и Сло бо да на Жив ко ви ћа, ди рек то ра 
Срп ског кул тур ног цен тра у Ву ко ва ру, по во дом ор-
га ни зо ва ња из ло жбе Са ва Те ке ли ја − ве ли ки срп ски 
до бро твор у Бе лом Ма на сти ру и Ву ко ва ру. 
4. ма ја 2012. го ди не: уче ни ци 7. раз ре да Основ не 
шко ле „Бра ни слав Ну шић” из Сме де ре ва по се ти ли 
су Ма ти цу срп ску.

4. ма ја 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
отво ре на из ло жба Збир ка сли ка дру га пред сед ни ка 
ауто ра др Не на да Ра ди ћа. На отва ра њу су го во ри ли 
мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је, др Не-
над Ра дић и мр Ка та ри на Жи ва но вић, ди рек тор ка 
Му зе ја исто ри је Ју го сла ви је, ко ја је из ло жбу зва нич-
но отво ри ла.

5. ма ја 2012. го ди не: у Др жав ној би бли о те ци у Тр сту 
пред ста вље на је Би бли о гра фи ја Иве Ан дри ћа (1911–

2011). У име ауто ра, на про мо ци ји су го во ри ле Љи-
ља на Кле вер нић и Да ни е ла Кер ме ци, би бли о гра фи 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске.
5. и 12. ма ја 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
су се то ком ма ја ме се ца у окви ру еду ка тив ног про-
гра ма за де цу „Мој пор трет за му зеј“ одр жа ле две 
кре а тив не ра ди о ни це. 
7. ма ја 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни-
штва Ма ти це срп ске.
7. ма ја 2012. го ди не: одр жа не су сед ни це Над зор ног 
од бо ра и Ста ту тар не ко ми си је Ма ти це срп ске.

8. ма ја 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић уче ство вао је у про гра му 
обе ле жа ва ња два де сет го ди на од смр ти др Јо ва на 
Ра шко ви ћа у ор га ни за ци ји Срп ског дру штва Др Јо
ван Ра шко вић из Но вог Са да. Том при ли ком је одр-
жан и на уч ни скуп о жи во ту и де лу др Јо ва на Ра-
шко ви ћа.

8. ма ја 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
др Ми о драг Ма тиц ки и члан Управ ног од бо ра Ма-
ти це срп ске ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић при-
су ство ва ли су, на по зив ње го ве ек се лен ци је ам ба са-
до ра Ре пу бли ке Пољ ске у Ре пу бли ци Ср би ји Анд же-
ја Ја си о нов ског (An dr zej Ja si o now ski), све ча но сти 
при ре ђе ној у Ам ба са ди Ре пу бли ке Пољ ске.

9. ма ја 2012. го ди не: одр жан је са ста нак Уре ђи вач-
ког од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је.

9. до 13. ма ја 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 ку сто ски ње 
Сне жа на Ми шић и Алек сан дра Сте фа нов су бо ра-
ви ле у Па ри зу по во дом отва ра ња из ло жбе деч јих ра-
до ва Мој пор трет за му зеј ко ја је при ре ђе на у ор га-
ни за ци ји Фо ру ма сло вен ских кул ту ра а у окви ру 
ма ни фе ста ци је „Да ни сло вен ске кул ту ре” у Па ла ти 
УНЕ СКО-а (10−17. мај 2012). (Опширније у прилогу)

11. ма ја 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп-
ске др Ми о драг Ма тиц ки је при су ство вао све ча ном 
отва ра њу Му зе ја Јо ва на По по ви ћа Сте ри је у Вр шцу.

11. ма ја 2012. го ди не: за ме ник управ ни ка Би бли о те-
ке Ма ти це срп ске Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић при су-
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ство ва ла је све ча но сти по во дом обе ле жа ва ња 50 го-
ди на ра да би бли о те ке „Бран ко Ра ди че вић“ у Жи ти-
шту и, у име БМС, уру чи ла по клон од 50 књи га.
11. и 12. маја 2012. године: председник Матице срп-
ске боравио је у Никшићу као гост епископа буди-
мљанско-никшићког, Јоаникија (Мићовића) и говорио 
на додели награде „Извиискра Његошева“ митропо-
литу Амфилохију (Радовићу). Такође о Дану Св. Ва-
силија Острошког учествовао је на великој литији у 
Никшићу.
11. и 18. ма ја 2012. го ди не: у то ку тра ја ња из ло жбе 
Збир ка сли ка дру га пред сед ни ка одр жа на су два 
струч на ту ма че ња из ло жбе: ауто ра др Не на да Ра ди-
ћа (11. 5) и ку сто са из ло жбе мр Ти ја не Пал ко вље вић, 
управ ни це Га ле ри је (18. 5), ко ји су го во ри ли о из ло-
жби, ње ном кон цеп ту, из ло же ним де ли ма и за ни-
мљи во сти ма ве за ним за дру га пред сед ни ка као ко-
лек ци о на ра и ве ли ког по што ва о ца умет но сти. 

12. ма ја 2012. го ди не: по ча сном пред сед ни ку Ма ти-
це срп ске ака де ми ку Че до ми ру По по ву до де ље на је 
на гра да ли ста Пе чат вре ме на за на у ку и дру штве ну 
те о ри ју за књи гу Гра ђан ска Евро па (1770–1914) III – 
Дру штве на и по ли тич ка исто ри ја Евро пе (1871–1914). 
На гра ду је при ми ла су пру га др Је ле на По пов.
14. ма ја 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед-
ни штва Ма ти це срп ске.
14. ма ја 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Из вр шног 
од бо ра Ма ти це срп ске.
14. ма ја 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп-
ске проф. мр Не над Осто јић је у Кул тур ном цен тру 
Но вог Са да при су ство вао про мо ци ји књи га Ин ту и
тив ни свет Ран ка Мла де но ви ћа др Ива не Иг ња тов 
По по вић, По зо ри шно де ло Ми ла на Гро ла др Зо ра на 
Т. Јо ва но ви ћа, ко је су об ја вље не у Оде ље њу за сцен-
ске умет но сти и му зи ку Ма ти це срп ске. 
14. ма ја 2012. го ди не: Га ле ри ју Ма ти це срп ске је по-
се тио Њ.Е. Фран соа Гза ви је Де нио, фран цу ски ам ба-
са дор у Ср би ји. Мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца 
Га ле ри је, до че ка ла је ам ба са до ра и пред ста ви ла му 
стал ну по став ку Га ле ри је и ак ту ел ну из ло жбу Збир
ка сли ка дру га пред сед ни ка.

14. до 18. ма ја 2012. го ди не: Да ни е ла Ко ро ли ја Црк-
ве ња ков, по моћ ни ца управ ни це, уче ство ва ла је на 
тре нинг кур су Advan ced Cha rac te ri sa ti on of Cul tu ral 
He ri ta ge Ar te facts using Nuc le ar Analythi cal Tec hni qu es 
ко ји је одр жан у Ти ра ни. 

15. ма ја 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп-
ске проф. др Бран ко Бе шлин је на по зив За во да за 
кул ту ру Вој во ди не уче ство вао у ра ду ме ђу на род ног 
окру глог сто ла Срп скору мун ске кул тур не сред њо ве
ков не ве зе.

15. ма ја 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли 
уче ни ци гим на зи је „Ро зен штајн” (Ro sen ste in) из Хој-
ба ха (He u bach) у Не мач кој. Са њи ма су би ли ди рек-
тор гим на зи је Јо ха нес Јо зеф Ми лер (Jo han nes Jo seph 
Mil ler), про фе сор не мач ког је зи ка др Хел мут Ро слер 
(Hel mut Rö sler) и још не ко ли ци на про фе со ра. Они су 
у Но вом Са ду бо ра ви ли као го сти Гим на зи је „Јо ван 
Јо ва но вић Змај”.

15. ма ја 2012. го ди не: за ме ник управ ни ка Би бли о-
те ке Ма ти це срп ске Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, се-
кре тар Ми ле на Ми рић и ру ко во ди лац Оде ље ња ста-
ре и рет ке књи ге Ду ши ца Гр бић 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 ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти у 
На род ној би бли о те ци Ср би је. 

17. ма ја 2012. го ди не: по во дом обе ле жа ва ња 150 го-
ди на од ро ђе ња фи ло зо фа и исто ри ча ра Бо жи да ра 
Кне же ви ћа (1862−1905), Би бли о те ка Ма ти це срп ске 
при ре ди ла је елек трон ску из ло жбу гра ђе из сво јих 
збир ки. 

17. ма ја 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
по во дом ма ни фе ста ци је „Ноћ му зе ја 2012” на Тр гу 
га ле ри ја одр жа на за јед нич ка кон фе рен ци ја за но ви-
на ре на ко јој су три му зеј ске ин сти ту ци је пред ста-
ви ле сво је про гра ме у „Но ћи му зе ја 2012” и на ја ви ле 
про гра ме обе ле жа ва ња ма ни фе ста ци ја „Дан му зе ја” 
и „Не де ља му зе ја”. Про грам Га ле ри је Ма ти це срп ске 
је пред ста ви ла мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца, 
Спо мен-збир ке Па вле Бе љан ски ку сто ски ње Ју ли ја-
на Стој са вље вић и Ја сми на Јак шић а По клон збир ке 
Рај ка Ма му зи ћа Зо ри ца Лам бе та, би бли о те кар ка.
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18. ма ја 2012. го ди не: Ми ро Вук са но вић, до пи сни 
члан СА НУ и управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 
и Ка та Ми рић, би бли о граф БМС, при су ство ва ли су 
за јед нич кој сед ни ци уред ни шта ва Срп ске би бли о-
гра фи је књи га и Срп ске би бли о гра фи је пе ри о ди ке у 
На род ној би бли о те ци Ср би је. 

18. ма ја 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске доц. др Ђор ђе Ђу рић је уче ство вао на ма ни-
фе ста ци ји Да ни сло вен ске пи сме но сти у Ру ми. 
18. ма ја 2012. го ди не: Га ле ри ја Ма ти це срп ске се и 
ове го ди не ак тив но укљу чи ла у обе ле жа ва ње Ме ђу-
на род ног да на му зе ја чи ји је мо то Му зе ји у све ту 
про ме на. Но ви иза зо ви, но ве ин спи ра ци је. 
18. ма ја 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
отво ре на из ло жба деч јих ра до ва Мој пор трет за му
зеј ко ја је ре а ли зо ва на у са рад њи са Пред школ ском 
уста но вом „Ра до сно де тињ ство“. 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, и Сла ви ца Бје љац, по моћ ни ца ди рек то-
ра Пред школ ске уста но ве „Ра до сно де тињ ство“. Том 
при ли ком су до де ље не Ди пло ме ма ли ша ни ма чи ји 
су ра до ви пред ста вље ни на из ло жби Мој пор трет 
за му зеј у Па ла ти УНЕ СКО-а у Па ри зу.
18. ма ја 2012. го ди не: мр Дра гој ла Жи ва нов и Ми-
ле на Вр ба шки, му зеј ске са вет ни це Га ле ри је Ма ти це 
срп ске, при су ство ва ле су све ча ној Скуп шти ни Му-
зеј ског дру штва Ср би је и уру че њу На гра де Ми ха и-
ло Вал тро вић за 2011. го ди ну, ко ја је одр жа на у Му-
зе ју Вој во ди не.
19. ма ја 2012. го ди не: у ше стој но во сад ској „Но ћи 
му зе ја”, Га ле ри ја Ма ти це срп ске је би ла нај по се ће-
ни ја ло ка ци ја − из ло жбе ни про стор, са око 7.500 по-
се ти ла ца. Око сни цу ово го ди шње Но ћи му зе ја чи-
ни ла је из ло жба Збир ка сли ка дру га пред сед ни ка и 
пре зен та ци ја еду ка тив ног про гра ма за де цу Мој 
пор трет за му зеј .
21. ма ја 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед-
ни штва Ма ти це срп ске.
21. ма ја 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Управ ног 
од бо ра Ма ти це срп ске.

21. ма ја 2012. го ди не: проф. др Ду шан Ни ко лић је, 
као ру ко во ди лац про јек та, пред ста вљао Ма ти цу 
срп ску на отва ра њу из ло жбе Срп ски но вац од XI II до 
XXI ве ка у Ми си ји Ре пу бли ке Ср би је при Европ ској 
уни ји у Бри се лу, ко ју су при ре ди ле Ма ти ца срп ска и 
На род на бан ка Ср би је, 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. (Опшир-
није у прилогу)

21. ма ја 2012. го ди не: иза шао је дво број април–мај 
Ле то пи са Ма ти це срп ске у ком по ет ске и про зне 
при ло ге об ја вљу ју Ма ти ја Бећ ко вић, Алек сан дар Га-
та ли ца, Вук Кр ње вић, Мо мир Вој во дић, Ми лен ко 
Сто ји чић, Ђор ђе Ни ко лић, Сла ви ца Га ро ња, Ми ро-
слав Алек сић и Сло бо дан Шке ро вић. Ауто ри „Огле-
да”су Алек са Бу ха, Ми ло слав Шу тић, Алек сан дра 
Ман чић и Игор Пе ри шић, а у „Све до чан стви ма” су 
тек сто ви Ми ра Вук са но ви ћа, Слав ка Гор ди ћа, Љи-
ља не Пе ши кан Љу шта но вић, Јо ва на По по ва, Ива на 
Не гри шор ца, Јо ва на Де ли ћа, Рај ка Пе тро ва Но га, 
Мар ка Па о ви це, Го ра не Ра и че вић, Све то за ра Ко ље-
ви ћа, На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Мла де на Шу ка-
ла, Зо ра на Па у но ви ћа, Вла ди сла ве Гор дић Пет ко вић 
и раз го вор Рад ми ле Ги кић Пе тро вић са Све то за рем 
Ко ље ви ћем. О но вим књи га ма Јо ви це Аћи на, Ву ка 
Кр ње ви ћа, Ми ла на Ми ли ши ћа, Та ње По по вић, Ср-
бе Ми тро ви ћа, Жар ка Ро шу ља, Ива не Иг ња тов По-
по вић, Ене са Ха ли ло ви ћа, Бра ни сла ва Зу бо ви ћа и 
Алек сан дра Га ји ћа пи шу Фра ња Пе три но вић, Сто-
јан Ђор ђић, Не над Ста но је вић, Оли ве ра Жи жо вић, 
Љу бо мир Ћо ри лић, Ми о драг Ма тиц ки, Зо ран Ђе-
рић, Алек сан дар Б. Ла ко вић, Че до мир Љу би чић и 
Ми ло рад Ву ка ши но вић, а Бра ни сла ва Ва сић Ра ко-
че вић пред ста вља Ан то ло ги ју Гра ма ти ка смр ти. 

22. ма ја 2012. го ди не: Би ља на Ри стић, на чел ник 
Оде ље ња оп штих по сло ва Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
и мр Ло ли та Пе јо вић, струч ни са рад ник, при су ство-
ва ле су ра ди о ни ци чи ја је те ма би ла про грам ско 
упра вља ње у окви ру про јек та Еко про фит (Eco Pro
fit) ко ји су ор га ни зо ва ли Аустриј ска аген ци ја за раз-
вој и кон зор ци јум Денк штат (Denk statt GmbH) из 
Бе ча и Град Но ви Сад.

22. до 26. ма ја 2012. го ди не: Га ле ри ја Ма ти це срп ске 
је обе ле жи ла ма ни фе ста ци ју „Не де ља му зе ја” у Ср-
би ји. Про грам је ре а ли зо ван у окви ру ак ту ел не из-
ло жбе Збир ка сли ка дру га пред сед ни ка: пре да ва ње 
Кон тра сти Ђу ре Јак ши ћа ин спи ри са но сли ком Де
вој ка са ла у том Ђу ре Јак ши ћа одр жа ла је Ми ле на 
Вр ба шки, му зеј ска са вет ни ца (23. 5); две ин тер ак-
тив не ра ди о ни це за де цу са уче ни ци ма пр вог (24. 5) 
и пе тог раз ре да ОШ „Јо ван По по вић“ (25. 5) во ди ла 
је ку сто ски ња Алек сан дра Сте фа нов; одр жа на је 
про мо ци ја књи ге Пу сен и пе то кра ка (25. 5) и кре а-
тив на ра ди о ни ца за де цу Мо ја ма ла збир ка сли ка 
(26. 5) ко ју је во ди ла ку сто ски ња Сне жа на Ми шић.
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23. ма ја 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић и пот пред сед ник проф. мр 
Не над Осто јић уче ство ва ли су у про мо ци ји Срп ске 
ен ци кло пе ди је (дру га књи га I том) и уче ство ва ли у 
ра ду Скуп шти не Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске 
Ре пу бли ке Срп ске. У про мо ци ји су уче ство ва ли и 
проф. др Мла ден Шу ка ло, пред сед ник Дру штва, као 
и проф. др Рај ко Гња то са рад ник Срп ске ен ци кло пе
ди је.

23. ма ја 2012. го ди не: одр жа но је Му зич ко ве че у 
Ма ти ци срп ској на ко јем се пу бли ци пред ста вио 
Бог дан Ђор ђе вић, кла вир. Из ве де на су де ла Ј. Брам-
са, Ф. Ли ста, А. Скр ја би на, С. Рах ма њи но ва, Ф. Шо-
пе на и Све то за ра Са ше Ко ва че ви ћа.
23. ма ја 2012. го ди не: Га ле ри ју Ма ти це срп ске је по-
се тио др Или јас Та си ас, пред став ник пак та Апе ни-
но чен тра ле (Ap pe ni no cen tra le) из Ум бри је (Ита ли ја). 
На са стан ку са мр Ти ја ном Пал ко вље вић, управ ни-
цом Га ле ри је, и Да ни е лом Ко ро ли ја Цр кве ња ков, 
по моћ ни цом управ ни це, раз го ва ра ло се о мо гу ћим 
ви до ви ма са рад ње му зе ја са те ри то ри је Ум бри је и 
Га ле ри је Ма ти це срп ске.
23. ма ја 2012. го ди не: у Све ча ној са ли Ма ти це срп-
ске Дру штво но ви на ра Вој во ди не све ча но је обе ле-
жи ло 67. го ди ну од осни ва ња уру чи ва њем на гра де 
„Злат но пе ро“, нај ве ћег и нај зна чај ни јег при зна ња за 
но ви нар ска до стиг ну ћа и до при нос укуп ном раз во-
ју и уна пре ђе њу но ви нар ства. Ове го ди не „Злат но 
пе ро“ до де ље но је чла ну Управ ног од бо ра Ма ти це срп-

ске, до а је ну срп ске ди ја спо ре Сте ва ну Бу гар ском. У 
име Ма ти це срп ске ску пу се обра тио пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. др Бран ко Бе шлин. 

24. ма ја 2012. го ди не: одр жан је „Дан Ћи ри ла и Ме-
то ди ја”. Пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган 
Ста нић је, отва ра ју ћи ову све ча ност, го во рио је о на-
ме ри Ма ти це срп ске да се овај дан обе ле жа ва сва ке 
го ди не пре да ва њи ма о про жи ма њу и ути ца ји ма ме-
ђу сло вен ским на ро ди ма. Бе се ду „Де ло све тих Ћи-
ри ла и Ме то ди ја у свом и у на шем вре ме ну” одр жао 
је проф. др Пре драг Пи пер. Му шки во кал ни ан-
самбл „Св. Се ра фим Са ров ски” под умет нич ким ру-
ко вод ством Бо жи да ра Цр њан ског из вео је Тро пар 
Све тим апо сто ли ма Ћи ри лу и Ме то ди ју и Ста ти ју 
тре ћу Сте ва на Мо крањ ца. 

24. ма ја 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп-
ске др Ми о драг Ма тиц ки и члан Управ ног од бо ра 
ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић су при су ство ва ли 
по ла га њу вен ца на спо ме ник Бра ће Ћи ри ла и Ме то-
ди ја у Бе о гра ду по во дом Да на бу гар ског про све ти
тељ ства и кул ту ре и сла вен ске пи сме но сти у ор га-
ни за ци ји Ам ба са де Ре пу бли ке Бу гар ске за јед но са 
ам ба са да ма оста лих сло вен ских др жа ва. На кон то га 
је одр жан при јем у Ам ба са ди Ре пу бли ке Бу гар ске.

24. ма ја 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 Сне жа на Ми шић, 
на чел ник оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју су 
при су ство ва ле отва ра њу из ло жбе Мла ди 2012. ко ју 



6

је ор га ни зо ва ла Ни шка умет нич ка фон да ци ја у Му-
зе ју По ште у Бе о гра ду. 
25. ма ја 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жа на про мо ци ја књи ге Пу сен и пе то кра ка, ауто-
ра др Не на да Ра ди ћа на ко јој су го во ри ли др Ли ди ја 
Ме ре ник, др Си мо на Чу пић, др Дра ган Бу ла то вић и 
аутор. 

26. ма ја 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске доц. др Ђор ђе Ђу рић je уче ство вао у све ча-
но сти по во дом 133. го ди шњи це ро ђе ња Ми лу ти на 
Ми лан ко ви ћа у Да љу. Том при ли ком је пред ста вљен 
ин те гри са ни елек тро-ме ха нич ки мо дел пре це си о-
ног ци клу са кре та ња Зе мље, ко ји си му ли ра Ми лан-
ко ви ће ве ци клу се.
28. ма ја 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 Га ле ри је, и Да ни е ле Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по-
моћ ни це управ ни це, са мр Ко стом Ву ко ви ћем, ку-
сто сом Му зе ја Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим-
ске у Сен тан дре ји у ве зи са при ре ђи ва њем из ло жбе 
Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској.
28. и 29. ма ја 2012. го ди не: Сне жа на Ми шић и Алек-
сан дра Сте фа нов, ку сто ски ње Га ле ри је Ма ти це срп-
ске, на по зив Фо ру ма сло вен ских кул ту ра уче ство-
ва ле су на се ми на ру New Prac ti ci es – Pro grams for Vi
si tors (Но ве прак се – Про гра ми за по се ти о це) ко ји је 
одр жан у Му зе ју ма ке дон ске бор бе за не за ви сност у 
Ско пљу. 
29. ма ја 2012. го ди не: Га ле ри ју Ма ти це срп ске су по-
се ти ли сту ден ти пе те го ди не При род но-ма те ма тич-
ког фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.
30. ма ја 2012. го ди не: Све ча ном ака де ми јом и до де-
лом на гра да, у при су ству пред став ни ка Вла де, па-
три јар ха Ири не ја, пред став ни ка СА НУ и са рад ни ка 
За во да за уџ бе ни ке обе ле же но је 55 го ди на по сто ја-
ња За во да за уџ бе ни ке то ком ко га је од штам па но 
375 ми ли о на уџ бе ни ка. Пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић при су ство вао је све ча но сти 
и при мио спе ци јал но при зна ње ко је је Ма ти ци срп-
ској до де ље но за ду го го ди шњу по др шку, по ве ре ње, 
са рад њу и до при нос успе шном ра ду За во да за уџ бе-
ни ке. 

31. ма ја 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли и 
упо зна ли се са ње ном исто ри јум уче ни ци Шко ле за 
бро дар ство, бро до град њу и хи дро град њу из Бе о гра-
да. 

31. ма ја 2012. го ди не: об ја вље не су по след ње књи ге 
тре ћег ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп
ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп-
ске. У тре ћем ко лу су сле де ће књи ге: Сте фан Пр во
вен ча ни, До мен ти јан, Те о до си је (при ре ђи вач проф. 
др Љи ља на Ју хас Ге ор ги ев ска), Лир ске на род не пе сме 
(проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић), Срп ски 
рјеч ник или азбуч ни ро ман Ву ка Ст. Ка ра џи ћа (до-
пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић), Бран ко Ра ди
че вић (др Та тја на Јо ви ће вић), Јо ван Јо ва но вић Змај 
(др Та ња По по вић), Дра ги ша Ва сић (др Мар ко Не-
дић), Иво Ан дрић, тре ћа књи га (проф. др Слав ко 
Гор дић), Ми лош Цр њан ски, тре ћа књи га (проф. др 
Го ра на Ра и че вић), Раст ко Пе тро вић (проф. др Бо ја-
на Сто ја но вић Пан то вић) и Ан то ло ги ја Бог дан По
по вић (ака де мик Пре драг Па ла ве стра). 

31. ма ја 2012. го ди не: одр жан је са ста нак Из бор не и 
Ве ри фи ка ци о не ко ми си је по во дом одр жа ва ња ван-
ред не Скуп шти не Ма ти це срп ске.

31. ма ја 2012. го ди не: струч ња ци Га ле ри је Ма ти це 
срп ске су по се ти ли Епи скоп ски двор у Те ми шва ру и 
ма на стир Без дин. Циљ по се те је био пре глед умет-
нич ких де ла за ко ја се пред ви ђа кон зер ва ци ја и ре-
ста у ра ци ја у окви ру пла ни ра ног про јек та За шти та 
и пре зен та ци ја кул тур ног на сле ђа Ср ба у Ру му ни ји.

1. ју на 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић је при мио Дра го ми ра Да-
ви до ви ћа, фи зи ча ра, и Влади ми ра Ан дре је ви ча, 
атом ског фи зи ча ра из Ру си је.

1. ју на 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић је при мио пред сед ни ка 
Клу ба Нео план та – Но ви Сад Кон стат ни на Па вло-
ви ћа и чла но ве Ми ли во ја Кур јач ког и Ра де та Бо ка-
на. 

1. ју на 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 и ле га та 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 ко-ин фор ма ци о ној 
де лат но сти у На род ној би бли о те ци Ср би је.

1. ју на 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 Збир ка сли ка 
дру га пред сед ни ка одр жа не Кон зер ва тор ске при че. О 
кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ским ра до ви ма на јед-
ној од из ло же них сли ка Да ва ње де се ти не Ге бран та 
ван ден Ек ху та го во ри ла је Да ни е ла Ко ро ли ја Цр-
кве ња ков, кон зер ва тор са вет ник. 

2. ју на 2012. го ди не: одр жа на је ван ред на 127. Скуп-
шти на Ма ти це срп ске. Проф. др Дра ган Ста нић, 
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пред сед ник Ма ти це срп ске, пред се да вао је Скуп-
шти ном. На кон отва ра ња ван ред не Скуп шти не, 
усва ја ња Днев ног ре да 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 236 
чла но ва Ма ти це срп ске са пра вом гла са. На кон тога, 
пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић 
отво рио је ди ску си ју. После ди ску си је, на пред лог 
Скуп шти не из бор ној ли сти до да та су још два кан ди-
да та: Сте ван Бу гар ски и ака де мик Во ји слав Ма рић. 
Пред сед ник Из бор не ко ми си је Ми лан Пе тро вић 
кон ста то вао је, на кон пре бро ја ва ња гла со ва, да је од 
пред ло же них 38 кан ди да та иза бра но 36. За чла но ве 
Управ ног од бо ра у на ред ном че тво ро го ди шњем пе-
ри о ду иза бра ни су: доц. др Ђор ђе Бу ба ло, Сте ван 
Бу гар ски, проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, 
проф. др Ми ро слав Ве ско вић, проф. др Алек сан дра 
Вра неш, проф. др Слав ко Гор дић, проф. др Ја сми на 
Гр ко вић-Меј џор, проф. др Са ва Да мја нов, проф. др 
Јо ван Де лић, проф. др Бра ни слав Ђур ђев, проф. др 
Ми ро слав Еге рић, доц. др Ра до слав Ера ко вић, проф. 
др Ду шан Ива нић, Ми ро слав Јо сић Ви шњић, проф. 
др Вла ди мир Ка тић, проф. др Ма ри ја Кле ут, ака де-
мик Све то зар Ко ље вић, ака де мик Ва си ли је Кре стић, 
проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, др Бран ка Ку лић, 
ака де мик Во ји слав Ма рић, Ра до ван Ми ћић, др Мар-
ко Не дић, проф. др Сло бо дан Па вло вић, мр Ти ја на 
Пал ко вље вић, проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта-
но вић, проф. др Ма то Пи жу ри ца, проф. др Пре драг 
Пи пер, проф. др Ми ло рад Ра до ва но вић, проф. др 
Ду шан Рњак, ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић, 
проф. др Дар ко Та на ско вић, др Сла вен ко Тер зић, 
проф. др Ми ро слав Ти мо ти је вић, проф. др Сло бо-
дан Ћур чић и проф. др Смиљ ка Ши мић.

4. ју на 2012. го ди не: oдржана је сед ни ца Пред сед-
ни штва Ма ти це срп ске.

Од 4. до 8. ју на 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље-
вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва-
ла је на ме ђу на род ном струч ном ску пу „Но ви про-
стор за кул тур но на сле ђе и ло кал ну за јед ни цу“ и 
„Но ви свет му зе ја“ ко ји је одр жан у Пи ра ну (Сло ве-
ни ја) у ор га ни за ци ји Фо ру ма сло вен ских кул ту ра.

5. ју на 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић и ге не рал ни се кре тар Ма-
ти це срп ске доц. др Ђор ђе Ђу рић су при ми ли ан-
тро по ло га из Мин ска проф. др Ли ди ју Те га ко ву и 
пот пред сед ни цу Скуп шти не АП Вој во ди не проф. 
др Бра ни сла ву Бе лић. 
6. ју на 2012. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жа на 
про мо ци ја књи ге Ра зор ена Тро ја Ми ла на Бр да ра у 
из да њу Цен тра за сло бо дар ске де лат но сти.
6. ју на 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 у Бе о гра ду.
6. ју на 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је у 
окви ру ма ни фе ста ци је 55. Зма је ве деч је игре одр жа-
на до де ла За хвал ни ца при ја те љи ма и са рад ни ци ма 
за по др шку. Том при ли ком је и Га ле ри ја као ду го го-
ди шњи са рад ник Зма је вих деч јих ига ра до би ла за-
хвал ни цу Ве ли ки осмех.

6. ју на 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли 
доц. др Вац лав Шће па нек (Vac lav Sce pa nek), пред сед-
ник, проф. др Ли бор Јан (Li bor Jan), пот пред сед ник, 
и проф. др Ла ди слав Хлад ки (La di slav Hladky), члан 
Управ ног од бо ра Ма ти це мо рав ске из Бр на. Пред-
сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић и 
пот пред сед ник проф. др Бран ко Бе шлин су при ми-
ли го сте. При су ство ва ли су и пред став ни ци Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Во ђе ни су раз го-
во ри о пред ста вља њу не дав но об ја вље ног за јед нич-
ког збор ни ка Од Мо ра ве до Мо ра ве, II и мо гућ но сти-
ма да ље са рад ње. Том при ли ком Ма ти цу срп ску су 
по се ти ли и сту ден ти ма ги стар ских сту ди ја исто ри је 
и ју жно сла вен ских фи ло ло ги ја са Фи ло зоф ског фа-
кул те та Ма са ри ко вог уни вер зи те та у Бр ну.
7. ју на 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић је на по зив ње го ве ек се лен-
ци је Алек сан дра Ва си ље ви ча Ко ну зи на (Алек сан др 
Ва си ль е вич Ко ну зин), ам ба са до ра Ру ске Фе де ра ци је 
у Ре пу бли ци Ср би ји, при су ство вао при је му ор га ни-
зо ва ном по во дом На ци о нал ног да на Ру си је. 



7. ју на 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли 
нај мла ђи го сти – уче ни ци пр вог раз ре да Основ не 
шко ле „Ко ста Триф ко вић”, са сво јом учи те љи цом 
На дом Шу шак. 

7. ју на 2012. го ди не: у Ма ти ци срп ској, већ тра ди-
ци о нал но, одр жан је део про гра ма Зма је вих деч јих 
ига ра. 

7. ју на 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је у 
окви ру ма ни фе ста ци је 55. Зма је ве деч је игре при ре-
ђе но за вр шно дру же ње са кре а тив ном ра ди о ни цом 
Ма шта ли ца. При сут ни ма су се обра ти ле Сне жа на 
Ми шић, ку сто ски ња Га ле ри је Ма ти це срп ске и Ве-
сна Пан тић, уред ни ца ча со пи са Ма шта ли ца, на кон 
че га је усле ди ло отва ра ње из ло жбе деч јих ра до ва 
Раз и гра ни свет и кон церт уче ни ка Му зич ке шко ле 
„Иси дор Ба јић“, под ру ко вод ством про фе со ри це Ане 
Ко ва чић

8. ју на 2012. го ди не: пре ми нуо je по ча сни пред сед-
ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир По пов. 

8. ју на 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић при су ство вао је отва ра њу 
из ло жбе Јо ван Ду чић у ди пло ма ти ји у Ар хи ву Ју го-
сла ви је у Бе о гра ду.

8. ју на 2012. го ди не: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 
управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске Ми ро Вук са-
но вић уру чио је кан ди да ти ма уве ре ња о по ло же ном 
струч ном ис пи ту.

8. ју на 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли 
уче ни ци и про фе со ри Гим на зи је „Све то зар Ми ле-
тић” из Ср бо бра на. 

8. ју на 2012. го ди не: одр жан је са ста нак ОРЛ Сек-
ци је Дру штва ле ка ра Вој во ди не.
8. ју на 2012. го ди не: управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске Ми ро Вук са но вић и ди рек тор Глав не фи ли-
ја ле оси гу ра ња Но ви Сад ком па ни је „Ду нав оси гу-
ра ње” а.д.о. Го ран Мач кић пот пи са ли су уго вор о 
ко ри шће њу сред ста ва пре вен ти ве за на бав ку и 
уград њу фе кал не пум пе са опре мом у из но су од 
360.000 ди на ра.
8. и 9. ју на 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
је одр жан дво днев ни Ме ђу на род ни сим по зи јум: Од
лив сце не/In ter na ti o nal sympo si um: The dra in of the 
sce ne – Ef fects of bra in dra in on the Ser bi an in de pen dent 
per for ming arts sce ne у ор га ни за ци ји Пер. Ар та, Ге те 
Ин сти ту та Бе о град и Ро берт Бош фон да ци је.
8. и 15. ју на 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 Збир ка сли
ка дру га пред сед ни ка одр жа на два струч на ту ма че ња 
из ло жбе: ауто ра др Не на да Ра ди ћа (8. 6) и Сне жа не 
Ми шић, ку сто ски ње (15. 6). 
11. ју на 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед-
ни штва Ма ти це срп ске.
11. ју на 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић je при су ство вао ина у гу ра-
ци ји пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је То ми сла ва Ни-
ко ли ћа.
11. ју на 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жа на пре зен та ци ја про јек та „Еко про фит“ аустриј-
ске ком па ни је Денк штат. Пре зен та ци ју је одр жао 
Ан дреј Ку ри кан, пред став ник Денкт штат-а у Ру-
му ни ји.
11. ју на 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 Га ле ри је, и Да ни е ле Ко ро ли је Цр кве ња ков, по-
моћ ни це управ ни це, са Ива ном Ђу ри цом из Кан це-
ла ри је за европ ске по сло ве АП Вој во ди не у ве зи са 
ор га ни зо ва њем из ло жбе Срп ска цр кве на умет ност 
у Ма ђар ској у Бри се лу. 
12. ју на 2012. го ди не: чла но ви Пред сед ни штва Ма-
ти це срп ске и за по сле ни из Струч не слу жбе Ма ти це 
срп ске по ло жи ли су цве ће на гроб по ча сног пред-
сед ни ка ака де ми ка Че до ми ра По по ва.
12. ју на 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић и ге не рал ни се кре тар доц. 
др Ђор ђе Ђу рић пот пи са ли су Про то кол о са рад њи 
са Прав ним фа кул те том Уни вер зи те та у Но вом Са-
ду. Правни факултет заступали су декан проф. др 
Ранко Кеча и проф. др Душан Николић.
12. ју на 2012. го ди не: ди рек тор и глав ни уред ник 
Ве чер њих но во сти Ма ној ло Ву ко тић при мио је ди-
рек то ра и глав ног и од го вор ног уред ни ка Из да вач-
ког цен тра Ма ти це срп ске Ми ра Вук са но ви ћа ко ји 
му је том при ли ком по кло нио тре ће ко ло Ан то ло-
гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. 
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Та да је до го во ре но и да ће Ве чер ње но во сти од 16. ју-
на 2012. го ди не сва ке су бо те об ја вљи ва ти ре клам ни 
оглас за пр во, дру го и тре ће ко ло Ан то ло гиј ске еди-
ци је.

12. ју на 2012. го ди не: проф. др Дар ко Та на ско вић 
одр жао је пре да ва ње „Тур ска кул ту ра из ме ђу про-
шло сти и бу дућ но сти”. Скуп је от по чео обра ћа њем 
пред сед ни ка Ма ти це срп ске проф. др Дра га на Ста-
ни ћа ко ји је по звао при сут не да ми ну том ћу та ња 
ода ју по шту пре ми ну лом по ча сном пред сед ни ку 
ака де ми ку Че до ми ру По по ву. На ја вљу ју ћи бе сед ни-
ка проф. Ста нић је ис та као ње го ву еру ди ци ју и ком-
пе тент ност за те му пре да ва ња. Проф. др Дар ко Та-
на ско вић се обра тио при сут ни ма ре чи ма по што ва-
ња за пре ми ну лог по ча сног пред сед ни ка ака де ми ка 
По по ва и пре да ва ње „Тур ска кул ту ра из ме ђу про-
шло сти и бу дућ но сти” по све тио ње му.

12. ју на 2012. го ди не: ди рек тор Те ле ви зи је Бе о град 
Ни ко ла Мир ков при мио је ди рек то ра и глав ног и 
од го вор ног уред ни ка Из да вач ког цен тра Ма ти це 
срп ске Ми ра Вук са но ви ћа. Том при ли ком до го во ре-
но је да ће од 28. ју на 2012. го ди не на Пр вом про гра-
му РТС-а би ти еми то ва но сто бес плат них спо то ва о 
Ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи жев
но сти и ње ним ко ли ма, да ће тре ће ко ло би ти при-
ка за но у ТВ Днев ни ку, еми си ји „Ме тро по лис” и дру-
гим еми си ја ма.

12. ју на 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, по моћ ни ца управ ни це, на по-
зив оца Ми ли во ја Ми ја то ва, управ ни ка Ри зни це 
Епар хи је бач ке, при су ство ва ле су са стан ку на ко јем 
се раз го ва ра ло о струч ној по мо ћи око пре гле да ма-
те ри ја ла, адап та ци је про сто ра и фор ми ра ња му зеј-
ске по став ке Ри зни це. Са стан ку су при су ство ва ли и 
Зо ран Ва па, ди рек тор По кра јин ског за во да за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Ду брав ка Ђу ка но вић, ар-
хи тек та, др Бран ка Ку лић, исто ри чар умет но сти, 
Ми о драг Ми шље но вић из Град ског за во да за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре и пре зви тер Вла дан Си-
мић, се кре тар Епар хи је бач ке.

13. ју на 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач-
ког од бо ра 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 
на ко јој је, из ме ђу оста лог, ана ли зи ра но тре ће ко ло 
и до го во рен рад на че твр том.
13. ју на 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске 
при ре ди ла је у јав ном ка та ло гу елек трон ску из ло-
жбу по во дом обе ле жа ва ња сто го ди на од ро ђе ња ма-
ђар ског пи сца Иштва на Ер ке ња (1912–1979).
14. ју на 2012. го ди не: одр жан је ко ме мо ра тив ни 
скуп по све ћен по ча сном пред сед ни ку ака де ми ку 
Че до ми ру По по ву. (Опширније у прилогу)
14. ју на 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић је уче ство вао у ра ду Срп ске 
при вред не фон да ци је у Бе о гра ду.
14. ју на 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач-
ког од бо ра Збор ни ка Ма ти це срп ске за дру штве не 
на у ке.

14. ју на 2012. го ди не: пот пи сан је „Про то кол о са-
рад њи Уни вер зи те та у Но вом Са ду и Ма ти це срп-
ске”. У име Уни вер зи те та Про то кол је пот пи сао рек-
тор проф. др Ми ро слав Ве ско вић, а у име Ма ти це 
срп ске пред сед ник проф. др Дра ган Ста нић. Пот пи-
си ва њу су при су ство ва ли сви про рек то ри УНС 
проф. др Ми лан Си мић, проф. др Ра до ван Пе ја но-
вић, проф. др Па вле Се ке руш и ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске доц. др Ђор ђе Ђу рић. На кон пот пи-
си ва ња, во ђе ни су раз го во ри о уна пре ђе њу са рад ње 
две ин сти ту ци је.
15. ју на 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Жи ри ја за 
до де лу Бран ко ве на гра де.
18. ју на 2012. го ди не: до пи сни члан СА НУ Ми ро 
Вук са но вић пре дао је ру ко пис књи ге Ми ло ван Ђи
лас за че твр то 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.
20. ју на 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач-
ког од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је.
21. ју на 2012. го ди не: у Зре ња ни ну је одр жан скуп 
Се ћа ње на по ча сног пред сед ни ка Ма ти це срп ске ака
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де ми ка Че до ми ра По по ва. На ску пу су го во ри ли 
пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић 
и члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске проф. др 
Слав ко Гор дић. 

21. ју на 2012. го ди не: одр жа на је про мо ци ја књи ге 
Пти це Све те го ре ауто ра Ја во ра Ра шај ског. Скуп је 
по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма-
ти це срп ске. О књи зи су го во ри ли ака де мик Ру долф 
Ка сто ри, др Сло бо дан Пу зо вић, мр Оли вер Фој кар и 
аутор.
21. ју на 2012. го ди не: из штам пе је иза шао Го ди
шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске за 2011. го ди ну.
22. ју на 2012. го ди не: члан Управ ног од бо ра Ма ти-
це срп ске проф. др Слав ко Гор дић је уче ство вао у 
ра ду Управ ног од бо ра За ду жби не До си теј Oбрадо
вић у Бе о гра ду.
22. ју на 2012. го ди не: управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске Ми ро Вук са но вић при мио је в. д. управ ни ка 
На род не би бли о те ке Ср би је Де ја на Ри сти ћа и ње го-
ву за ме ни цу Све тла ну Јан чић и са њи ма раз го ва рао 
о са рад њи ове две ин сти ту ци је кул ту ре.

22. ју на 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
отво ре на За вр шна из ло жба IV го ди не Де парт ма на 
ли ков них умет но сти Ака де ми је умет но сти у Но вом 
Са ду. На отва ра њу из ло жбе го во ри ли су 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 проф. Зо ран То до вић, де кан 

Ака де ми је умет но сти. Том при ли ком су до де ље не 
го ди шње на гра де Де парт ма на ли ков них умет но сти 
за нај у спе шни ји рад из умет нич ких ди сци пли на: 
цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, гра фи ка, гра фич ке ко му-
ни ка ци је, фо то гра фи ја, но ви ли ков ни ме ди ји.

Од 25. до 29. ју на 2012. го ди не: Га ле ри ја Ма ти це 
срп ске се укљу чи ла у ма ни фе ста ци ју Но во сад ско 
деч је ле то про мо ви са њем сво јих еду ка тив них про-
гра ма и при ре ђи ва њем кре а тив них ра ди о ни ца за 
де цу. Одр жа но је 5 кре а тив них ра ди о ни ца: Мо ја Га
ле ри ја, Обу ци мо Ди ми три ја и Ми ли цу, У по се ти код 
кра ља Игри ћа, Играј мо се шко ли це и Нео бич ни му зеј
ски ста нов ни ци, а на кра ју про гра ма је при ре ђе на 
из ло жба деч јих ра до ва и до де ље не су Ди пло ме уче-
ни ци ма ра ди о ни ца. Ра ди о ни це су во ди ле Алек сан-
дра Сте фа нов, ку сто ски ња за еду ка ци ју Га ле ри је, и 
Је ле на Ог ња но вић, во лон тер ка.

26. ју на 2012. го ди не: све ча но је при ка за но 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 у Све-
ча ној са ли Ма ти це срп ске. (Опширније у прилогу)

Од 26. до 29. ју на 2012. го ди не: еки па кон зер ва то ра 
Га ле ри је Ма ти це срп ске у са ста ву Да ни е ла Ко ро ли ја 
Цр кве ња ков, Дар ко Де спо то вић и Ста ни слав Ми ло-
ше вић бо ра ви ла је у Сен тан дре ји (Ма ђар ска) ра ди 
по ста вља ња из ло жбе Срп ска цр кве на умет ност у 
Ма ђар ској у Срп ском цр кве ном му зе ју. Из ло же ни 
пред ме ти су ре ста у ри ра ни у прет ход ним го ди на ма, 
као ре зул тат са рад ње Га ле ри је Ма ти це срп ске и Му-
зе ја Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске на за-
шти ти и пре зен та ци ји срп ског кул тур ног на сле ђа у 
Ма ђар ској. Ка та лог из ло жбе прет ход но об ја вљен на 
срп ском је зи ку, пре ве ден је и об ја вљен на ен гле ском, 
ка ко би се срп ско кул тур но на сле ђе лак ше при бли-
жи ло европ ској пу бли ци. 

27. и 28. ју на 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп-
ске проф. др Дра ган Ста нић је бо ра вио у Гра ча ни ци, 
где му је у окви ру ма ни фе ста ци је „Ви дов дан ско пе-
снич ко бде ни је”, као пе сни ку, до де ље но при зна ње 
„Гра ча нич ка по ве ља”. Том при ли ком Ма ти ца срп ска 
је за Би бли о те ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Гра ча ни-
ци по кло ни ла ве ћи број из да ња Ма ти це срп ске (ча-
со пи са и књи га). 

27. ју на 2012. го ди не: све ча но је при ка за но 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 у Ко лар че-
вој за ду жби ни. По здрав ну реч упу тио је пред сед ник 
Скуп шти не Цен тра проф. др Ма то Пи жу ри ца, а по-
том су го во ри ли до пи сни члан СА НУ и глав ни уред-
ник Ан то ло гиј ске еди ци је Ми ро Вук са но вић и уред-
ни ци проф. др Зла та Бо јо вић и др Мар ко Не дић. 

28. ју на 2012. го ди не: све ча но су уру че не на гра де из 
за ду жбин ских фон до ва Ма ти це срп ске. До бит ни ци 
на гра да за ду жбин ских фон до ва Ма ти це срп ске за 
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2012. го ди ну су: Ива на Ја рић из Но вог Са да – Од сек 
за срп ску књи жев ност, Ма ри на Ша фер из Су бо ти це 
– Од сек за срп ски је зик и књи жев ност, Игор Рај њак 
из Но вог Са да – Од сек за ком па ра тив ну књи жев-
ност, На та ша Бе лић из Чач ка – Од сек за ру ски је зик 
и књи жев ност, Кри сти ан Је рић из Сом бо ра – Од сек 
за исто ри ју, Де јан Жи берт из Но вог Са да – Од сек за 
фи ло зо фи ју – Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду; 
Вла ди слав Ђа нић из Су бо ти це – Прав ни фа кул тет 
Но ви Сад; Бо јан Мат ков ски из Ку ле – Еко ном ски 
фа кул тет Су бо ти ца; др Ива на Фра та рић из Но вог 
Са да – Ме ди цин ски фа кул тет Но ви Сад; гим на зи је: 
Ми ли ца То до ро вић из Врд ни ка – „Кар ло вач ка гим-
на зи ја” , Бо рис Гру бић из Но вог Са да – „Јо ван Јо ва-
но вић Змај”, Бра ни мир Ар сић из Но вог Са да и Си-
мо на Ђу рић из Но вог Са да – „Све то зар Мар ко вић”, 
Ви дак Ра и че вић из Но вог Са да (при род но-ма те ма-
тич ки смер), и Алек сан дра Ма јер из Но вог Са да 
(дру штве но-је зич ки смер) – „Иси до ра Се ку лић”, 
Мар ко Ко ва че вић из Но вог Са да – „Ла за Ко стић”, 
Да ја на Ми ло ва нов из Бе че ја – „Гим на зи ја Бе чеј”.

29. ју на 2012. го ди не: у Са ло ну Ма ти це срп ске све-
ча но је до де ље на Бран ко ва на гра да за школ ску 
2010/11. го ди ну.

29. ју на 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп-
ске др Ми о драг Ма тиц ки уче ство вао је у ра ду Скуп-
шти не Срп ске књи жев не за дру ге у Бе о гра ду.

29. ју на 2012. го ди не: у Срп ском цр кве ном му зе ју у 
Сен тан дре ји је све ча но отво ре на из ло жба Срп ска 
цр кве на умет ност у Ма ђар ској, ко ју су при ре ди ли 
Му зеј Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске и Га-
ле ри ја Ма ти це срп ске. На отва ра њу су го во ри ли мр 
Ко ста Ву ко вић, управ ник Срп ског цр кве ног му зе ја, 
мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти-
це срп ске, Ми лан Ву ко са вље вић, кон зул Ре пу бли ке 
Ср би је у Ма ђар ској и Ла сло Хе ђи ис пред Ми ни стар-
ства за људ ске ре сур се Ре пу бли ке Ма ђар ске, ко ји је 
све ча но отво рио из ло жбу. Овом из ло жбом је Га ле-
ри ја Ма ти це срп ске на ста ви ла са по др шком фор ми-
ра њу но ве по став ке Срп ског цр кве ног му зе ја ста-
вља њем ње го вог про сто ра у функ ци ју про мо ци је 
срп ског кул тур ног на сле ђа. 

29. и 30. ју на 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, по моћ ни ца управ ни це, бо ра ви-
ле су у Бри се лу, где су има ле са ста нак са Пре дра гом 
Но ви ко вим, ди рек то ром Кан це ла ри је за европ ске 
по сло ве АП Вој во ди не при Ми си ји Ср би је у Бри се лу 
и ње го вом са рад ни цом Ан дре ом Ста јић. На са стан-
ку се раз го ва ра ло о ор га ни за ци ји из ло жбе Срп ска 
цр кве на умет ност у Ма ђар ској у Бри се лу ко јом ће 
се пред ста ви ти про је кат ко ји по ка зу је европ ске 
вред но сти срп ског кул тур ног на сле ђа, као и до бру 
са рад њу две др жа ве на ње го вој за шти ти и пре зен та-
ци ји.
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МОЈ ПОРТЕТ ЗА МУЗЕЈ

Mр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле
ри је Ма ти це срп ске, и ку сто ски ње Сне жа на 
Ми шић и Алек сан дра Сте фа нов су бо ра ви ле 
у Па ри зу по во дом отва ра ња из ло жбе деч јих 
ра до ва Мој пор трет за му зеј ко ја је при ре ђе на 
у ор га ни за ци ји Фо ру ма сло вен ских кул ту ра а 
у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни сло вен ске кул
ту ре” у Па ла ти УНЕ СКОа (10−17. мај 2012). 
Из ло жба је отво ре на уз при су ство ди пло мат
ског ко ра, ве ли ког бро ја углед них зва ни ца и 
пред став ни ка де ле га ци ја сло вен ских зе ма ља. 
На отва ра њу су го во ри ли: го спо дин Ки шо ре 
Рао, ди рек тор УНЕ СКОвог Цен тра за свет ско 
на сле ђе, мр Ан дре ја Рих тер, пред сед ни ца Фо
ру ма сло вен ских кул ту ра, и Њ.Е. Еле о но ра 
Ми тро фа но ва, ру ска ам ба са дор ка и стал на 
пред став ни ца при УНЕ СКОу. Пред ста вље ни 
су ра до ви де це из свих 12 зе ма ља чла ни ца Фо
ру ма сло вен ских кул ту ра, а Ср би ју је пред ста в
ља ла Га ле ри ја Ма ти це срп ске ко ја је у са рад
њи са Пред школ ском уста но вом „Ра до сно де
тињ ство“ из Но вог Са да ре а ли зо ва ла про је кат 
„Мој пор трет за му зеј“. Тим по во дом је др Зо
ри ца То мић, ам ба са дор ка стал не де ле га ци је 
Ре пу бли ке Ср би је при УНЕ СКОу при ми ла 
пред став ни це Га ле ри је у зва нич ну по се ту. То
ком бо рав ка у Па ри зу оне су оба ви ле и не ко
ли ко зва нич них по се та па ри ским му зе ји ма: 
Му зе ју Ор сеј, Цен тру Пом пи ду и Му зе ју Лу вр 
– Оде ље њу за еду ка ци ју где су са ко ле га ма 
раз ме ни ле ис ку ства у ра ду на еду ка тив ним 
про гра ми ма. Та ко ђе су би ле и у по се ти Кул
тур ном цен тру Ср би је у Па ри зу где су са ди
рек то ром цен тра Ву ком Ве лич ко ви ћем раз го
ва ра ле о мо гућ но сти ма бу ду ће са рад ње. 
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13

ИЗЛОЖБАСРП СКИ НО ВАЦ ОД XI II ДО XXI ВЕ КА

Ма ти ца срп ска и На род на бан ка Ср би је су, у 
ци љу про мо ви са ња на ци о нал не кул ту ре, ор га ни
зо ва ли из ло жбу Срп ски но вац од XI II до XXI ве ка у 
Ми си ји Ре пу бли ке Ср би је при Европ ској уни ји у 
Бри се лу.

Струч ња ци Ну ми зма тич ког ка би не та На род не 
бан ке Ср би је, Оде ље ња за ко му ни ка ци је На род не 
бан ке Ср би је и Ар хи ва На род не бан ке Ср би је су, 
за јед но са са рад ни ци ма Ма ти це срп ске, на сто ја ли 
да из ло жба Срп ски но вац од XI II до XXI ве ка бу де 
ви зу ел но атрак тив на и до вољ но са др жај на, а са 
дру ге стра не при ла го ђе на ши ро ком кру гу по се
ти ла ца. Ка та лог и пра те ћи тек сто ви на срп ском и 
ен гле ском је зи ку пи са ни су на по пу ла ран на чин, 
при ме рен вре ме ну у ком жи ви мо. По се ти о ци ма 
су пру же не основ не ин фор ма ци је о срп ској кул ту
ри, ко је мо гу по слу жи ти као ори јен тир за да ља, 
про ду бље ни ја ис тра жи ва ња. 

За из ло жбу је из ра ђен по се бан ин вен тар (спе
ци јал не ви три не за из ла га ње прин то ва и нов ца, са 
мо ни то ри ма за про јек ци ју ви део ма те ри ја ла). 

Осим Ка та ло га, штам па ни су пла ка ти и де пли
ја ни на ен гле ском и фран цу ском је зи ку. По се ти о
ци ма су та ко ђе де ље ни про мо тив ни ле ци (фла је ри) 
о Ма ти ци срп ској, на ви ше је зи ка. 

Про је кат су ор га ни за ци о но и фи нан сиј ски по
др жа ли Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли
ке Ср би је и По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру 
АП Вој во ди не. 

Из ло жба је све ча но отво ре на у по не де љак 21. 
ма ја 2012. го ди не у 19 са ти, у Ми си ји Ре пу бли ке 
Ср би је при Европ ској уни ји у Бри се лу, у при су
ству чла но ва ди пло мат ског ко ра, пред став ни ка ин
сти ту ци ја Европ ске уни је и ве ћег бро ја зва ни ца из 
Бел ги је и дру гих зе ма ља. 

При сут ни ма су се на отва ра њу обра ти ли проф. 
др Ду шан Ни ко лић, у свој ству ауто ра про јек та и 
пред став ни ка Ма ти це срп ске, и го спо дин Де јан 
Шо шкић, гу вер нер На род не бан ке Ср би је, ко ји је 
и отво рио Из ло жбу. 

Аутор про јек та: др Ду шан Ни ко лић, ре дов ни 
про фе сор Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду. Ко
ор ди на тор про јек та: 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. 
Ауто ри из ло жбе и тек сто ва: 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. Ре цен зент: проф. др Бран ко Бе шлин. Је
зич ка ре дак ту ра: мр Дра га на Бе ле сли јин. Лек ту ра 
и ко рек ту ра: 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. Гра фич ка 
при пре ма: 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, мр 
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 је штам пао 
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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КОМЕМОРАТИВНИСКУП
АКАДЕМИКАЧЕДОМИРАПОПОВА

1936–2012

Скуп је от по чео по зи вом пред сед ни ка 
Ма ти це срп ске проф. др Дра га на Ста ни ћа 
да се ми ну том ћу та ња ода по шта пре ми ну
лом по ча сном пред сед ни ку. У име Огран ка 
СА НУ у Но вом Са ду го во рио је ака де мик 
Зо ран Ко ва че вић, а у име СА НУ ака де мик 
Ди ми три је Сте фа но вић. По том је го во рио 
ње гов ду го го ди шњи са рад ник проф. др 
Слав ко Гор дић, члан Управ ног од бо ра Ма ти
це срп ске. Пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Бран ко Бе шлин обра тио се у име 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду на ко
ме је ака де мик По пов сту ди рао, про вео рад
ни век као про фе сор и де кан. На кра ју се у 
име Ма ти це срп ске од по ча сног пред сед ни
ка опро стио пред сед ник проф. др Дра ган 
Ста нић. Ску пу је при су ство ва ло пре ко три
ста по што ва ла ца ака де ми ка По по ва, ме ђу 
њи ма пред став ни ци СА НУ, Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду, Фи ло зоф ског фа кул те та у Но
вом Са ду, Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, 
Ми ни стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је, Вла де Вој во ди не, Гра да Но вог Са да, 
срод них кул тур них ин сти ту ци ја и при вред
них ор га ни за ци ја.
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ТРЕЋЕКОЛОАНТОЛОГИЈСКЕЕДИЦИЈЕ
Десет векова српске књижевности

Све ча но је при ка за но 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 у Све
ча ној са ли Ма ти це срп ске. По здрав не ре чи 
упу ти ли су пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Дра ган Ста нић и пред сед ник Скуп шти не 
Цен тра проф. др Ма то Пи жу ри ца, а по том 
су го во ри ли до пи сни члан СА НУ и глав ни 
уред ник Ан то ло гиј ске еди ци је Ми ро Вук са
но вић и уред ни ци про фе со ри еме ри ту си др 
Ма ри ја Кле ут и др Слав ко Гор дић. Ан то ло
гиј ска еди ци ја глав ни је про је кат Цен тра. То 
је нај ве ћи по ду хват у срп ском из да ва штву у 
ко јем ће би ти ода бра не и об ја вље не нај бо ље 
књи ге од Све тог Са ве до на шег до ба. Про
је кат се оства ру је у са рад њи са Од бо ром за 
из у ча ва ње исто ри је књи жев но сти СА НУ. Уку
пан обим три ко ла об у хва та око 14.000 стра
ни ца, у твр дом по ве зу и све ча ној опре ми. 
Стал ну по др шку овом на ци о нал ном про јек
ту да је Вла да Вој во ди не, а шест књи га је по
мо гло Ми ни стар ство кул ту ре. До на то ри по
је ди них то мо ва су Ду нав оси гу ра ње, КТБ и 
Мо на из Бе о гра да. Ме диј ски по кро ви те љи 
су РТС и Ком па ни ја „Но во сти”. У Цен тру 
ни ко ни је стал но за по слен, али до би ја сва ко
днев ну рад ну по моћ Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске где се књи ге уре ђу ју и при пре ма ју за 
штам пу. Ан то ло гиј ска еди ци ја има сто ти не 
прет плат ни ка у Ср би ји и дру гим зе мља ма.
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