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сАЗИв 126. реДОвНе скУпШтИНе МАтИце српске

126. редовна скупштина Матице српске одржаће се у суботу 28. априла 
2012. године са почетком у 11 часова у свечаној сали Матице српске.

ДНевНИ реД

1. Отварање скупштине
2. Избор радних тела
3. Извештај верификационе комисије
4. Избор нових чланова сарадника, реизбор чланова сарадника и избор нових 

сталних чланова сарадника Матице српске
5. потврда пријема нових редовних чланова Матице српске
6. Допуна статута Матице српске
7. Извештај о четворогодишњем раду Матице српске (2008‒2012)
8. Извештај о раду Надзорног одбора и финансијском пословању Матице српске 

(2008‒2012) 
9. Извештај о четворогодишњем раду Библиотеке Матице српске, Галерије Ма-

тице српске и Издавачког центра Матице српске (2008‒2011)
10. Избор председника, потпредседника и генералног секретара Матице српске
11. Избор Управног одбора Матице српске
12. Избор Надзорног одбора Матице српске
13. Извештај Изборне комисије
14. предлози чланова Матице српске

позивају се сви чланови Матице српске да присуствују скупштини. редовни 
чланови који нису уплатили чланарину за последње четири године треба благовре-
мено да је измире. Уплата чланарине и евидентирање чланова почеће у 10 часова 
испред свечане сале Матице српске.

председник Матице српске 
академик Чедомир попов с. р.
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На петнаестoj седници Управног одбора Матице српске, која је одржана у 
понедељак 26. марта 2012. године, утврђен је следећи 

преДЛОГ 
ИЗМеНе И ДОпУНе стАтУтА

Члан 1

Иза члана 38 додаје се нови члан 39, који гласи:

„За почасног председника Матице српске скупштина може изабрати ранијег 
посебно истакнутог председника Матице српске, једном засвагда, а на предлог 
Управног одбора.

почасног председника Матице српске бира скупштина Матице српске акла-
мацијом.”

Члан 2

сваки наредни члан иза члана 38 статута Матице српске помера се за један.

Члан 3

Ове измене и допуне статута ступају на снагу даном доношења на скупшти-
ни Матице српске.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МАТИЦЕ СРПСКЕ 
од априла 2008. до априла 2012. године 





РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

УВОД 

Ма ти ца срп ска је нај ста ри је књи жев но, кул тур но и на уч но дру штво срп ског 
на ро да, ко је у кон ти ну и те ту де лу је го то во два ве ка. У том, за на ше при ли ке ду гом 
пе ри о ду ње не ак тив но сти су по ста ја ле све ра зно вр сни је и бо га ти је, а број са рад-
ни ка је из го ди не у го ди ну и из де це ни је у де це ни ју ра стао. 

Упр кос ком плек сним еко ном ским и оп штим по те шко ћа ма Ма ти ца срп ска као 
си стем ин сти ту ци ја са Би бли о те ком, Га ле ри јом и Из да вач ким цен тром Ма ти це 
срп ске има ла је у из ве штај ном пе ри о ду раз до бље ди на мич них ак тив но сти ко је је 
обе ле же но, из ме ђу оста лог, зна чај ним ка пи тал ним ин ве сти ци ја ма и фи нан сиј ском 
кон со ли да ци јом. 

На сто је ћи да уна пре ди мо обез бе ђи ва ње ре дов ног фи нан си ра ња Ма ти це срп-
ске, ње них ра зно вр сних про гра ма и на уч них про је ка та, мо же мо кон ста то ва ти да 
је че тво ро го ди шњи из ве штај ни пе ри од про те као у на по ри ма да Ма ти ца обез бе ди 
ре дов на сред ства и усло ве ка ко би се омо гу ћио ква ли тет ни ји на ста вак ра да на 
зна чај ним на уч ним про јек ти ма и из да вач кој де лат но сти. За хва љу ју ћи усрд ном и 
по жр тво ва ном ра ду сво јих чла но ва и при ја те ља и ви со ком сте пе ну раз у ме ва ња од 
стра не Ми ни стар ства про све те и на у ке и Ми ни стар ства за кул ту ру, ин фор ми са ње 
и ин фор ма ци о не си сте ме ре пу бли ке ср би је, по кра јин ског се кре та ри ја та за на у ку 
и тех но ло шки раз вој, по кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру као и се кре та ри ја та 
за кул ту ру Гра да Но вог са да, Ма ти ца срп ска је би ла у мо гућ но сти да обез бе ди 
ма те ри јал не усло ве за свој рад – ре ста у ра ци ју, адап та ци ју, на бав ку и по бољ ша ње 
по сто је ће тех нич ке опре ме и сл. – и ти ме по бољ ша усло ве за сво ју укуп ну књи-
жев ну, на уч ну и кул тур ну де лат ност. 

с дру ге стра не, у скла ду са сво јом тра ди ци јом и ми си јом, као и обра зло же ним 
зах те ви ма по је ди них сре ди на у зе мљи и ино стран ству, у ста рој и но вој ди ја спо ри 
на ша ин сти ту ци ја је пу тем ста ту тар ног и про грам ског уте ме ље ња ни за дру шта ва 
чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске раз гра на ла сво ју де лат ност и ин тен зи ви ра ла 
сво је ду хов но при су ство на ши рим ге о граф ским и кул тур ним под руч ји ма. 

У ни зу но вих прег ну ћа и ини ци ја ти ва из два ја мо све успе шни ји рад Из да вач-
ког цен тра Ма ти це срп ске, уте ме ље ног на кон пре стан ка са ра дом Из да вач ког пре-
ду зе ћа Ма ти це срп ске, ко је је сво јим ка пи тал ним из да њи ма еди ци јом „Ма ти ца” и 
Ан то ло гиј ском еди ци јом „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” из бо ри ла за па же но 
ме сто на кул тур но-на уч ној и из да вач кој ма пи ср би је и срп ског кул тур ног про сто-
ра. та ко ђе, ис ти че мо све за па же ни ји и у на уч ној ре цеп ци ји све по вољ ни ји трет ман 
на ших ка пи тал них ен ци кло пе диј ских, лек си ко граф ских и ор то граф ских про је ка та 
– Срп ске ен ци кло пе ди је, Срп ског би о граф ског реч ни ка, Реч ни ка срп ско га је зи ка и 
Пра во пи са срп ско га је зи ка. ре зул та ти ових про је ка та пре то че ни су у две ма књи га-
ма пр вог то ма Срп ске ен ци кло пе ди је, ко је су иза шле из штам пе то ком 2010. и 2011. 
го ди не, док су че твр ти и пе ти том Срп ског би о граф ског реч ни ка иза шли из штам пе 
2009. и 2011. го ди не, Реч ник срп ског књи жев ног је зи ка – јед но том ни, дру го до пу ње-
но и из ме ње но из да ње, и Пра во пис срп ског је зи ка, из ме ње но и до пу ње но из да ње, 
иза шли из штам пе 2011. го ди не уочи сај ма књи га у Бе о гра ду. На ста вљен је рад на 
из ра ди Лек си ко на пи са ца Ју го сла ви је, из штам пе су иза шли при ло зи за пе ти том 
(сло во О) и при пре мље ни су при ло зи за сло во п. ти ме се окон ча ва рад на овом 
про јек ту, а за по чи ње из ра да Лек си ко на пи са ца срп ске књи жев но сти.
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До при нос Ма ти це срп ске на у ци и на уч ном жи во ту, оства рен ак тив но сти ма 
ње них се дам на уч них оде ље ња, огле да се пр вен стве но у вред но ва њу на ших је да на-
ест на уч них ча со пи са ко ји су ре дов но из ла зи ли у про те клом из ве штај ном пе ри о ду 
(укуп но је иза шло 79 бро је ва збор ни ка) као и у ни зу одр жа них на уч них ску по ва, 
од ко јих су не ки има ли ме ђу на род ни ка рак тер и ранг.

Нај по сле, у овом раз до бљу је Ле то пис Ма ти це срп ске, на ше нај ста ри је жи во 
гла си ло, утвр дио сво ју ре пу та ци ју зна чај ног огле да ла и чи ни о ца на шег књи жев ног 
и укуп ног ства ра ла штва. Ле то пис је на сто јао да об ја вљу је при ло ге на ших нај зна-
чај ни јих књи жев ни ка, али и да пру жи по др шку и мла дим пи сци ма. Упр кос сво јој 
ду го веч но сти, сво јим при ло зи ма и уред нич ким опре де ље њем, остао је свеж и ди-
на ми чан књи жев ни ча со пис у ко јем се нај бо ље осли ка ва тре нут но ста ње са вре-
ме не срп ске књи жев но сти. по је ди ни бро је ви у те мат ским бло ко ви ма тре ти ра ли 
су ва жни је на ци о нал не књи жев не и кул тур не про бле ме. Ле то пис је ре дов но из-
ла зио у про те клом из ве штај ном пе ри о ду, што по ка зу је и укуп но од штам па них 48 
бро је ва ча со пи са. 

Од по себ них из да ња сва ка ко тре ба ис та ћи сле де ће књи ге: Реч ник срп ских го
во ра Вој во ди не, све ска 8, 9 и 10 (при ре ди ли проф. др Дра го љуб пе тро вић, мр све-
тла на ва ре ни ка, мр Де јан Ми ло ра дов, ка та ри на су нај ко и мр Ива на цр њак \Ћелић\); 
проф. др смиљ ка Ши мић Бес кич ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре, I том, и мо но-
граф ска сту ди ја под на зи вом Бес кич ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре, II том; др 
пал Бо жа, др Не да Мимицa Ду кић, мр Би ља на Бо жић, мр Го ран Анач ков, Би о ло
шки ак тив на је ди ње ња би ља ка Фру шке го ре, II том – тер пе но и ди I, етар ска уља 
(Bi o lo giclly ac ti ve com po unds of plants in the Fruš ka Go ra mo un ta in Vol II – Ter pe no ids 
I, Es sen ti al oils; мр Зо ран ра кић, Цр кве Св. Ди ми три ја и Св. Са ве у Хи лан да ру; др 
ве сна крч мар, Дра ма ти за ци је у вре ме ну; мр Иси до ра по по вић, Књи га Сте ри ји них 
ру ко пи са; проф. др Ни ко ла Ф. пав ко ви ћ, Ба нат ско се ло. Дру штве не и кул тур не 
про ме не. Гај и Ду бо вац; др Гој ко Ма ло вић, Се о ба у ма ти цу. Оп ти ра ње Ср ба у Ма
ђар ској (1920–1931); проф. др сло бо дан Ћур чић, На се ља Вој во ди не; др рад ми ла Ми-
лен ти је вић, Ми ле ва Ма рић – Ајн штајн. Жи вот са Ал бер том Ајн штај ном; мр Не над 
До шлић, Исто ри ја Ма ти це срп ске (1941–1951) и др. 

На по ми ње мо да је до бар део ак тив но сти Ма ти це срп ске био по све ћен обе ле-
жа ва њу 185. го ди шњи це ње ног по сто ја ња, ко ја је тим по во дом ор га ни зо ва на у Га-
ле ри ји сА НУ, од 15. фе бру а ра до 15. мар та 2011. го ди не, ма ни фе ста ци јом „Да ни Ма-
ти це срп ске у Бе о гра ду”. Упри ли че на је им пре сив на из ло жба пор тре та ча сни ка и 
до бро тво ра Ма ти це срп ске, ко ју је по се ти ло око 25.000 гра ђа на. 

сли чан по ду хват Ма ти це срп ске пред ста вља ор га ни зо ва ње из ло жбе по во дом 
ју би ле ја срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не Све ти Са ва, од 30. ју на до 30. ок то-
бра 2010. го ди не, у Му зе ју ка те дра ле све тог сте фа на, у са мом сре ди шту Бе ча, под 
ви со ким по кро ви тељ ством пред сед ни ка ре пу бли ке ср би је го спо ди на Бо ри са та ди ћа 
и пред сед ни ка ре пу бли ке Аустри је го спо ди на Хајн ца Фи ше ра. Из ло жбом Ср би ја 
– културна спо на Ис то ка и За па да пред ста вље на је срп ска кул ту ра од осни ва ња 
пр ве сред њо ве ков не срп ске др жа ве до на ших да на. Из ло жбу су по се ти ли нај ви ши 
зва нич ни ци европ ских зе ма ља свр став ши је ме ђу нај у спе шни је кул тур не ма ни-
фе ста ци је ко је су одр жа не у евро пи у тој го ди ни.

све по ме ну те и то ли ке дру ге, не по ме ну те ак тив но сти Ма ти це срп ске до при-
не ле су не сум њи вом ра сту ње ног угле да ка ко у срп ском на ро ду та ко и на све ко ли-
кој кул тур ној и на уч ној сце ни.

Дан све то га са ве обе ле жа ва се сва ке го ди не у све ча ној са ли Ма ти це срп ске 
све то сав ским бе се да ма: 2008. го ди не Ла за Чур чић с те мом О Ор фе ли ну; 2009. го-
ди не проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић с те мом Ре ли ги ја и фи ло зо фи ја; 2010. го ди не 
ака де мик вла де та Је ро тић с те мом Све ти Са ва и да на шње вре ме – По зи тив не и 
не га тив не осо би не срп ског пра во слав ног кон зер ва ти ви зма; 2011. го ди не проф. др 
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Ми ло Лом пар с те мом О про ти вље њу злу у срп ској кул ту ри – Све ти Са ва и Ње гош; 
2012. го ди не проф. др Ми лан ра ду ло вић с те мом Ан тро по ло ги ја жи ти ја – чо век 
у Бо га.

све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске одр жа на 16. фе бру а ра 2008. го ди не би ла је 
упри ли че на те мом О Кру ше до лу, бе се дио је проф. др Ми ро слав ти мо ти је вић; 2009. 
го ди не бе се ду Опи са ни је до брих де ла јед ног Ара ђа ни на го во рио је доц. др ра до-
слав ера ко вић; 2010. го ди не бе се ду под на зи вом Сре тењ ски устав бе се дио је проф. 
др си ма Авра мо вић; 2011. го ди не бе се ду под на зи вом Ма ти ца срп ска и Са ва Те ке
ли ја бе се дио је проф. др Ду шан Ни ко лић; 2012. го ди не бе се ду под на зи вом Ис ток 
и За пад у но ви јој срп ској исто ри ји и кул ту ри бе се дио је др сла вен ко тер зић.

Ма ти ца срп ска је ре дов но уче ство ва ла на сај му књи га у Бе о гра ду и са ло ну 
књи га у Но вом са ду, оства ру ју ћи по вољ не фи нан сиј ске ре зул та те про да јом сво-
јих из да ња. 

За че ти ри го ди не об ја вље но је пре ко 200 књи га и све за ка на уч них збор ни ка на 
ви ше од 50.000 стра ни ца. Об ја вље на из да ња Ма ти це срп ске раз ме њу ју се са ви ше 
од 300 на уч них уста но ва и би бли о те ка у пе де се так зе ма ља.

Ма ти ца срп ска је успе шно са ра ђи ва ла са мно гим ин сти ту ци ја ма из обла сти 
на у ке и кул ту ре. та са рад ња се нај че шће и нај ин тен зив ни је од ви ја ла са сА НУ и 
Огран ком сА НУ у Но вом са ду, ву ко вом за ду жби ном, ву ко вим са бо ром, За ду жби-
ном „До си теј Об ра до вић”, срп ском књи жев ном за дру гом, Ин сти ту том за срп ски 
је зик у Бе о гра ду, уни вер зи те ти ма у Бе о гра ду и Но вом са ду, За во дом за из да ва ње 
уџ бе ни ка у Бе о гра ду, срп ским ле кар ским дру штвом, по зо ри шним му зе јом у Но-
вом са ду, Зма је вим де чи јим игра ма, Бран ко вим ко лом, Ху ма ни тар ним фон дом 
„при вред ник” из Но вог са да, елек тро вој во ди ном, Но во сад ским сај мом, ко лом 
срп ских се ста ра епар хи је бач ке, Удру же њем „Ћи ри ли ца”, Удру же њем „Ми лу тин 
Ми лан ко вић”, при вред ном ко мо ром вој во ди не, епар хи ја ма бач ком, срем ском и 
ба нат ском, ртв вој во ди не и дру гим ло кал ним ме ди ји ма. 

На ин тер не ту се на ста ви ло са ра дом на по бољ ша њу са др жа ја сај та Ма ти це 
срп ске. сви по след њи бро је ви Ле то пи са Ма ти це срп ске и на уч них збор ни ка по-
ста вље ни су у PDF фор ма ту на сајт и мо гу се бес плат но ко ри сти ти. ра чу на ри су умре-
же ни, што олак ша ва нео п ход ну ко му ни ка ци ју из ме ђу за по сле них и са рад ни ка. 
сход но рас по ло жи вим сред стви ма ра ди ло се на на бав ци ква ли тет не ра чу нар ске 
опре ме и но вог софт ве ра са вр хун ским ка рак те ри сти ка ма. 
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Ор ГА НИ МА тИ це срп ске

125. ре ДОв НА скУп ШтИ НА

ре дов на 125. скуп шти на Ма ти це срп ске одр жа на је 12. апри ла 2008. го ди не. 
Ми ну том ћу та ња са за хвал но шћу и пи је те том ода на је по част пре ми ну лом пред-
сед ни ку Ма ти це срп ске  проф. др Бо жи да ру ко ва че ку  и пре ми ну лим чла но ви ма 
Ма ти це срп ске из ме ђу 124. и 125. ре дов не скуп шти не. На скуп шти ни је пред се да-
вао пот пред сед ник на ду жно сти пред сед ни ка Ма ти це срп ске Ми ро вук са но вић. 
Иза бра на су рад на те ла 125. ре дов не скуп шти не: за за пи сни ча ра Бо ри вој Ју ри шин, 
за ове ри ва че За пи сни ка Жив ко ки се лич ки и До бри ла Мар ти нов, ве ри фи ка ци о на 
ко ми си ја: проф. др Ма то пи жу ри ца, пред сед ник, чла но ви Алек сан дра Но ва ков и 
со ња Боб, и Из бор на ко ми си ја: Ми ли ца Бу јас, пред сед ник, чла но ви Јул ка Ђу кић, 
Мир ја на ерић, Мир ја на Зр нић, Бра ни слав ка ра но вић, све тла на Ма ка рић, мр Де јан 
Ми ло ра дов, вла ди мир Ни ко лић, мр ти ја на пал ко вље вић, та тја на пив нич ки Дри-
нић, ка та ри на су нај ко, ву ки ца ту ца ков, Бра ни сла ва Шу шић и за ме ни ци Ма ри ја 
Га ће ша, Алек сан дра Ни ко лић и Иси до ра по по вић. Усво јен је пред лог Управ ног 
од бо ра Ма ти це срп ске и из вр шен из бор но вих стал них чла но ва Ма ти це срп ске, 
ре и збор чла но ва са рад ни ка Ма ти це срп ске и из бор но вих чла но ва са рад ни ка. по-
твр ђен је при јем но вих ре дов них чла но ва Ма ти це срп ске ко је је при мио Управ ни 
од бор из ме ђу 124. и 125. ре дов не скуп шти не. 

Увод ну бе се ду о Ма ти ци срп ској, Би бли о те ци Ма ти це срп ске, Га ле ри ји Ма-
ти це срп ске и Из да вач ком цен тру Ма ти це срп ске го во рио је пот пред сед ник на ду-
жно сти пред сед ни ка Ми ро вук са но вић. 

се кре тар Ма ти це срп ске је обра зло жио спро ве де ни по сту пак утвр ђи ва ња 
пред ло га ли сте кан ди да та за пред сед ни ка, пот пред сед ни ке, ге не рал ног се кре та ра, 
чла но ве Управ ног од бо ра и чла но ве Над зор ног од бо ра Ма ти це срп ске. по сту пак је 
спро ве ден у скла ду са нор ма тив ним ак ти ма Ма ти це срп ске. пред ло ге за кан ди да те 
да ли су од бо ри свих оде ље ња. Управ ни од бор је на сед ни ци 3. мар та 2008. го ди не 
утвр дио ко нач не пред ло ге ли ста и упу тио скуп шти ни Ма ти це срп ске.

На пред лог Управ ног од бо ра скуп шти на је утвр ди ла ли сту кан ди да та за пред-
сед ни ка, пот пред сед ни ке, ге не рал ног се кре та ра, чла но ве Управ ног од бо ра и чла-
но ве Над зор ног од бо ра Ма ти це срп ске. 

На кон спро ве де ног тај ног гла са ња Из бор на ко ми си ја је утвр ди ла ре зул та те 
гла са ња ко је је скуп шти на усво ји ла.

За пот пред сед ни ке Ма ти це срп ске иза бра ни су: проф. др слав ко Гор дић, проф. 
др сло бо дан Ћур чић и ака де мик Ди ми три је сте фа но вић.

За ге не рал ног се кре та ра Ма ти це срп ске иза бран је проф. др Ду шан Ни ко лић.
За чла но ве Управ ног од бо ра иза бра ни су: Бо рис Бе кић, доц. др Бран ко Бе-

шлин, ака де мик Ми лош Бла го је вић, сте ван Бу гар ски, проф. др Ми ро слав ве ско вић, 
проф. др Алек сан дра вра неш, проф. др слав ка Га јин, 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, мр Ђор ђе Ђу рић, проф. др Ми ро слав еге рић, ака де мик Ми ло рад ек ме чић, проф. 
др Ду шан Ива нић, 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, др Бран ка ку лић, ака де мик во ји слав Ма рић, др Ми о драг Ма-
тиц ки, проф. др Ми ло ван Ми тро вић, др Мар ко Не дић, проф. др Ми хај ло пан тић, 
проф. др Да ни ца пе тро вић, проф. др Дра го љуб пе тро вић, проф. др Ма то пи жу-
ри ца, проф. др пре драг пи пер, др Ду шан по пов, проф. др Јо ван по пов, ака де мик 
Че до мир по пов, проф. др Ми ло рад ра до ва но вић, проф. др Дра ган ста нић, проф. 
др Мир ја на Д. сте фа но вић, ака де мик Ни ко ла та сић, ака де мик Ми ло сав те шић.

За чла но ве Над зор ног од бо ра иза бра ни су: Де јан Жи ва нац, Жив ко ки се лич-
ки, сло бо дан кне же вић, Јо жеф Лим бур гер, Мир ко Лу бу рић, Ми лан пе тро вић, 
Дра ган сан то вац, Дра гу тин ста ни ву ко вић и Јо ван Чу ла је вић.
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Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да ни је иза бран пред сед ник Ма ти це срп ске, скуп-
шти на је са гла сно ста ту ту и по слов ни ку о ра ду скуп шти не до не ла од лу ку да иза-
бран пот пред сед ник проф. др слав ко Гор дић са зо ве ван ред ну скуп шти ну на ко-
јој ће се би ра ти пред сед ник Ма ти це срп ске. Иза бра ни чла но ви пред сед ни штва и 
Управ ни од бор Ма ти це срп ске за ка за ће ван ред ну скуп шти ну Ма ти це срп ске.

вАН реД НА скУп ШтИ НА МА тИ це срп ске

ван ред на скуп шти на Ма ти це срп ске одр жа на је 14. ју на 2008. го ди не. 

скуп шти на је иза бра ла рад на те ла:
ве сна Не дељ ко вић, за пи сни чар.
Ове ри ва чи За пи сни ка: Жив ко ки се лич ки и До бри ла Мар ти нов. 
ве ри фи ка ци о на ко ми си ја: Ма то пи жу ри ца, пред сед ник, чла но ви Алек сан дра 

Но ва ков и со ња Боб.
Из бор на ко ми си ја: Ми ли ца Бу јас, пред сед ник, чла но ви све тла на Ма ка рић, 

Де јан Ми ло ра дов, Јул ка Ђу кић, Бра ни слав ка ра но вић, Мир ја на Зр нић, вла ди мир 
Ни ко лић, Мир ја на ерић, ти ја на пал ко вље вић, та тја на пив нич ки Дри нић, ка та-
ри на су нај ко, ву ки ца ту ца ков и Бра ни сла ва Шу шић.

пред сед ник ве ри фи ка ци о не ко ми си је проф. др Ма то пи жу ри ца оба ве стио је 
скуп шти ну да је при сут но 386 чла но ва Ма ти це срп ске ко ји има ју пра во од лу чи-
ва ња, та ко да су ис пу ње ни усло ви да скуп шти на ра ди и до но си од лу ке. 

проф. др слав ко Гор дић оба ве стио је скуп шти ну да је Управ ни од бор Ма ти-
це срп ске утвр дио да кан ди дат за пред сед ни ка Ма ти це срп ске бу де ака де мик Че до-
мир по пов. Управ ни од бор је дао обра зло же ње свог пред ло га ко је је до ста вље но 
уз по зив за скуп шти ну. 

Ака де мик ва си ли је кре стић го во рио је о ака де ми ку Че до ми ру по по ву и обра-
зло жио по др шку да кан ди дат за пред сед ни ка бу де ака де мик Че до мир по пов. 

скуп шти на је при хва ти ла пред лог да кан ди дат за пред сед ни ка Ма ти це срп ске 
бу де ака де мик Че до мир по пов и овла сти ла Из бор ну ко ми си ју да при пре ми гла сач ке 
ли сти ће и спро ве де по сту пак гла са ња. 

 пред се да ва ју ћи проф. др слав ко Гор дић кон ста то вао је да је ван ред на скуп-
шти на тај ним гла са њем за пред сед ни ка Ма ти це срп ске у на ред ном ман да ту иза-
бра ла ака де ми ка Че до ми ра по по ва.

Ака де мик Че до мир по пов за хва лио се скуп шти ни на ука за ном по ве ре њу и 
одр жао бе се ду о Ма ти ци срп ској и ње ним за да ци ма у на ред ном пе ри о ду.

преД сеД НИ ШтвО

по сле ре дов не и ван ред не скуп шти не пред сед ни штво је ра ди ло у сле де ћем 
са ста ву: ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник, пот пред сед ни ци проф. др слав ко 
Гор дић, ака де мик Ди ми три је сте фа но вић, проф. др сло бо дан Ћур чић и ге не рал ни 
се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић. сед ни ца ма су при су ство ва ли управ ник по сло-
ва до но вем бра 2010. Бо ри вој Ју ри шин, а на кон то га управ ник по сло ва Је ле на ве-
се ли нов, и за пи сни чар Љи ља на Дра жић.

Но во и за бра но пред сед ни штво је на ста ви ло са оба вља њем по сло ва из сво је 
де лат но сти: да одр жа ва ве зе са јав но шћу, при пре ма сед ни це ор га на упра вља ња, 
до но си од лу ке ко је су у функ ци ји оства ри ва ња ра да Ма ти це срп ске, до но си од лу ке 
или пред ла же од лу ке дру гим ор га ни ма упра вља ња о ко ри шће њу те ку ћих и основ-
них сред ста ва. пред сед ни штво је са ве ли ком па жњом ра ди ло на обез бе ђи ва њу 
усло ва за рад Ма ти це срп ске и на обез бе ђи ва њу сред ста ва за са на ци ју згра де Ма-
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ти це срп ске и ре кон струк ци ју кро ва. пред сед ни штво је ре ша ва ло про бле ме о те-
ку ћим и дру гим пи та њи ма из де лат но сти Ма ти це срп ске. пред сед ни штво је пред-
ста вља ло Ма ти цу срп ску на мно гим на уч ним и дру гим ску по ви ма и кул тур ним 
ма ни фе ста ци ја ма и ста ра ло се о за сту пље но сти Ма ти це срп ске у на уч ној и дру гој 
јав но сти. У свом ра ду пред сед ни штво се по себ но ба ви ло пи та њем ре ша ва ња про-
бле ма ис пла те за о ста лих аутор ских хо но ра ра ауто ри ма Реч ни ка срп ско га је зи ка и 
на пла том по тра жи ва ња по осно ву не из ми ре них за куп ни на за по слов ни про стор. 
пред сед ни штво је раз ма тра ло и ре ша ва ло и дру га пи та ња ко ја су ве за на за рад и 
оба вља ње де лат но сти Ма ти це срп ске.

при пре ма ло је сед ни це ор га на упра вља ња Ма ти це срп ске и ста ра ло се о из-
вр ша ва њу до не се них од лу ка. До но си ло је од лу ке ко је су у функ ци ји оства ри ва ња 
про гра ма ра да Ма ти це срп ске, ста ра ло се о ма те ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва њу 
и ко ри шће њу основ них сред ста ва Ма ти це срп ске.

УпрАв НИ ОД БОр

Управ ни од бор Ма ти це срп ске иза бран на скуп шти ни Ма ти це срп ске, ко ја је 
одр жа на 12. апри ла 2008. го ди не, ра дио је у сле де ћем са ста ву: проф. др слав ко Гор-
дић (пот пред сед ник), ака де мик Ди ми три је сте фа но вић (пот пред сед ник), проф. др 
сло бо дан Ћур чић (пот пред сед ник), проф. др Ду шан Ни ко лић (ге не рал ни се кре тар), 
Бо рис Бе кић, доц. др Бран ко Бе шлин, ака де мик Ми лош Бла го је вић, сте ван Бу гар-
ски, проф. др Ми ро слав ве ско вић, проф. др Алек сан дра вра неш, проф. др слав ка 
Га јин, 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, мр Ђор ђе Ђу рић, проф. др Ми ро слав еге рић, 
ака де мик Ми ло рад ек ме чић, проф. др Ду шан Ива нић, 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, др Бран ка ку лић, ака-
де мик во ји слав Ма рић, др Ми о драг Ма тиц ки, проф. др Ми ло ван Ми тро вић, др 
Мар ко Не дић, проф. др Ми хај ло пан тић, проф. др Да ни ца пе тро вић, проф. др Дра-
го љуб пе тро вић, проф. др Ма то пи жу ри ца, проф. др пре драг пи пер, др Ду шан 
по пов, проф. др Јо ван по пов, ака де мик Че до мир по пов, проф. др Ми ло рад ра до-
ва но вић, проф. др Дра ган ста нић, проф. др Мир ја на Д. сте фа но вић, ака де мик 
Ни ко ла та сић и ака де мик Ми ло сав те шић (чла но ви). сед ни ца ма су оба ве зно при-
су ство ва ли и управ ник по сло ва и за пи сни чар.

У овом пе ри о ду одр жа но је 15 сед ни ца Управ ног од бо ра на ко ји ма су са ве ли-
ком па жњом раз ма тра на нај зна чај ни ја пи та ња из обла сти ра да и де ло ва ња Ма ти це 
срп ске. У скла ду са од ред ба ма ста ту та Ма ти це срп ске, из вр шен је из бор и име но-
ва ње чла но ва Из вр шног од бо ра, еко ном ског од бо ра, Од бо ра за прав на и ста ту тар на 
пи та ња, се кре та ра оде ље ња и од бо ра оде ље ња, жи ри ја и дру гих рад них те ла у Ма-
ти ци срп ској. Управ ни од бор је име но вао но вог управ ни ка по сло ва и в. д. управ ни-
ка ру ко пи сног оде ље ња. На кон де таљ не ана ли зе и спро ве де не рас пра ве усва јао је 
го ди шње из ве шта је о ра ду, за вр шне ра чу не, пла но ве ра да, фи нан сиј ске пла но ве и 
пла но ве јав них на бав ки Ма ти це срп ске као и го ди шње из ве шта је о ра ду Би бли о те-
ке Ма ти це срп ске, Га ле ри је Ма ти це срп ске и Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. 

У пе ри о ду ко ји је об у хва ћен овим из ве шта јем Управ ни од бор је усва јао нор-
ма тив не ак те Ма ти це срп ске и од лу чи вао о нај ва жни јим пи та њи ма де ло ва ња Ма-
ти це срп ске. У скла ду са ста ту том Управ ни од бор се по себ но ста рао о за шти ти оне 
за ду жбин ске имо ви не ко ја још ни је у по се ду Ма ти це срп ске. са гла сно Уред би о 
од у зе тој имо ви ни бла го вре ме но су под не се не при ја ве ре пу блич кој ди рек ци ји за 
имо ви ну за по вра ћај од у зе те имо ви не ко ја је би ла у сво ји ни Ма ти це срп ске. 

У про те клом пе ри о ду Управ ни од бор је по све тио по себ ну па жњу одр жа њу 
ни воа и оби ма де лат но сти Ма ти це срп ске у усло ви ма не до стат ка сред ста ва, до 
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че га је до ла зи ло пре све га због еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе ко ја је за хва ти ла и 
на шу зе мљу, па и због не пот пу ног и не ре дов ног при ли ва сред ста ва од над ле жних 
ре пу блич ких ор га на.

ИЗ вр ШНИ ОД БОр

На кон што је Управ ни од бор 17. но вем бра 2008. го ди не име но вао се кре та ре 
оде ље ња, управ ни ка ру ко пи сног оде ље ња и уред ни ка Ле то пи са, са гла сно од ред ба-
ма ста ту та Ма ти це срп ске, Из вр шни од бор је ра дио у сле де ћем са ста ву: ака де мик 
Че до мир по пов, проф. др слав ко Гор дић, ака де мик Ди ми три је сте фа но вић, проф. 
др сло бо дан Ћур чић, проф. др Ду шан Ни ко лић, доц. др Бран ко Бе шлин, Ми ро вук-
са но вић, др Зо ран т. Јо ва но вић, проф. др Алек сан дар ка ди је вић, проф. др ру долф 
ка сто ри, проф. др Љу бо мир ка кр кљуш, др Бран ка ку лић, проф. др Ма то пи жу ри-
ца, проф. др Дра ган ста нић и па вле ста но је вић. сед ни ца ма су оба ве зно при су ство-
ва ли и управ ник по сло ва и за пи сни чар.

Из вр шни од бор је у овом пе ри о ду одр жао 21 сед ни цу. На тим сед ни ца ма су 
при пре ма ни ма те ри ја ли за сед ни це Управ ног од бо ра, пред ло зи из ве шта ја о ра ду, 
из ве шта ја о фи нан сиј ском по сло ва њу, за вр шних ра чу на, фи нан сиј ских пла но ва, 
про гра ма ра да, из да вач ких про гра ма, пла но ва на уч но и стра жи вач ког ра да и дру-
го. Из вр шни од бор је кон ти ну и ра но ана ли зи рао ма те ри јал но-фи нан сиј ско ста ње 
Ма ти це срп ске и у са рад њи са пред сед ни штвом да вао пред ло ге и пред у зи мао ме ре 
ра ди пре ва зи ла же ња про бле ма на обез бе ђе њу сред ста ва из ре дов них из во ра фи нан-
си ра ња утвр ђе них у За ко ну о Ма ти ци срп ској, као и на обез бе ђи ва њу сред ста ва 
од до бро тво ра, спон зо ра, за ду жби на, ле га та и дру гих соп стве них из во ра при хо да. 
Ма ти ца срп ска је у овом пе ри о ду ра ди ла у из у зет но те шким ма те ри јал но-фи нан-
сиј ским усло ви ма, та ко да је Из вр шни од бор овим про бле ми ма по све ћи вао ве ли ку 
па жњу, јер је то је дан од бит них усло ва за оба вља ње де лат но сти Ма ти це срп ске и 
очу ва ње на уч ног ни воа и ди на ми ке об ја вљи ва ња на уч них збор ни ка. ре дов но су 
под но ше ни и ана ли зи ра ни из ве шта ји о ак тив но сти ма Ма ти це срп ске у прет ход ном 
пе рио ду, о уче шћу Ма ти чи них пред став ни ка на кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма и 
на уч ним ску по ви ма као и о учи ње ним по се та ма Ма ти ци срп ској. Из вр шни од бор 
је у скла ду са ста ту том и дру гим нор ма тив ним ак ти ма ре ша вао о ор га ни за ци ји 
струч не слу жбе Ма ти це срп ске. те шки усло ви ра да и ве ли ке ма те ри јал не по те шко-
ће зах те ва ли су од Из вр шног од бо ра да ра ци о нал но и ефи ка сно до но си ва жне 
од лу ке и утвр ђу је пред ло ге од лу ка за дру ге над ле жне ор га не упра вља ња ка ко би 
се са чу ва ла и да ље раз ви ја ла де лат ност Ма ти це срп ске. 

по свим овим ве о ма ва жним пи та њи ма Из вр шни од бор је при пре мао пред-
ло ге од лу ка и упу ћи вао на раз ма тра ње Управ ном од бо ру и дру гим над ле жним 
ор га ни ма Ма ти це срп ске.

НАД ЗОр НИ ОД БОр

На ре дов ној скуп шти ни Ма ти це срп ске тај ним гла са њем иза бран је Над зор ни 
од бор у сле де ћем са ста ву: Де јан Жи ва нац, Жив ко ки се лич ки, сло бо дан кне же вић, 
Јо жеф Лим бур гер, Мир ко Лу бу рић, Ми лан пе тро вић, Дра ган сан то вац, Дра гу тин 
ста ни ву ко вић и Јо ван Чу ла је вић. сед ни ца ма су оба ве зно при су ство ва ли и управ-
ник по сло ва и за пи сни чар.

У овом пе ри о ду Над зор ни од бор је одр жао шест сед ни ца на ко ји ма су раз ма-
тра ни из ве шта ји о ра ду Ма ти це срп ске, за вр шни ра чу ни и вр ше на ана ли за и над зор 
над ма те ри јал но-фи нан сиј ским по сло ва њем Ма ти це срп ске и ње ном имо ви ном.
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У про те клом пе ри о ду Ма ти ца срп ска је оба вља ла струч не кон сул та ци је о 
по је ди ним пи та њи ма са чла но ви ма Над зор ног од бо ра као што су пи та ња ко ја се 
од но се на за ду жбин ску имо ви ну и дру гу имо ви ну Ма ти це срп ске, по ступ ке пред 
над ле жним су до ви ма, са на ци ја кро ва Ма ти це срп ске, јав не на бав ке и дру го.

Над зор ни од бор је пред ло жио пред сед ни штву, Из вр шном од бо ру и Управ-
ном од бо ру Ма ти це срп ске да се, по пи та њу амор ти за ци је згра де у ко јој се на ла зе 
Ма ти ца срп ска, Би бли о те ка и Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, одво је но ис ка жу 
амор ти за ци је на оним де ло ви ма згра де ко је ова прав на ли ца ко ри сте, с об зи ром 
на то да се ра ди о по себ ним прав ним ли ци ма. 

во де ћи бри гу о ма те ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва њу у Ма ти ци срп ској и усло-
ви ма у ко ји ма су скла ди ште не књи ге Ма ти це срп ске, Над зор ни од бор је по др жао 
на по ре на обез бе ђе њу од го ва ра ју ћих усло ва за сме штај књи га. Да вао је ми шље ња и 
пред ло ге у ве зи са по сло ви ма из град ње за те на ме не но вог про сто ра на ме сту ста ре 
до тра ја ле Ма ти чи не згра де у Но вом са ду, трг Ма ри је тран да фил 24. Над зор ни од-
бор Ма ти це срп ске пре по ру чио је пред сед ни штву, Из вр шном од бо ру и Управ ном 
од бо ру Ма ти це срп ске да Ма ти ца срп ска не мо же фи нан си ра ти рад при вред не ор га-
ни за ци је ко ја се зо ве Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, ко ју је са ма осно ва ла.

Уз све срд ну по моћ Над зор ног од бо ра као те ла и чла но ва Над зор ног од бо ра у 
Ма ти ци срп ској фор ми ра на је еви ден ци ја и по треб на до ку мен та ци ја о за ду жбин-
ској имо ви ни и дру гој имо ви ни ко ја је од у зе та Ма ти ци срп ској. На осно ву те до ку-
мен та ци је бла го вре ме но је ре пу блич кој ди рек ци ји под не сен зах тев за еви ден ти-
ра ње и по вра ћај од у зе те имо ви не.

ОД БОр ЗА прАв НА И стА тУ тАр НА пИ тА њА

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду Од бор је одр жао 3 сед ни це.
Од бор за прав на и ста ту тар на пи та ња ра дио је у сле де ћем са ста ву: Јо ван Чу-

ла је вић, пред сед ник, до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, Бо ри вој Ју ри шин, 
др Бран ка ку лић, ко ста Ми лић, Ми хај ло Не шко вић и проф. др Ду шан Ни ко лић. 
сед ни ца ма је при су ство ва ла управ ник по сло ва Је ле на ве се ли нов.

Од бор је раз ма трао текст пред ло га ста ту та Га ле ри је Ма ти це срп ске ко ји је 
утвр дио Управ ни од бор Га ле ри је Ма ти це срп ске. На кон спро ве де не рас пра ве да то 
је по зи тив но ми шље ње на пред лог ста ту та са су ге сти ја ма, а ко је су тех нич ке 
при ро де и од но се се на по бољ ша ње тек ста у прав ном сми слу. На сед ни ци Од бо ра 
за прав на и ста ту тар на пи та ња Ма ти це срп ске, ко ја је одр жа на 1. но вем бра 2010. 
го ди не, да то је по зи тив но ми шље ње на текст пред ло га ста ту та Би бли о те ке Ма-
ти це срп ске ко ји је усво јио Управ ни од бор Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

Од бор је раз ма трао пред ло ге за ре шав ње про бле ма са ком па ни јом пре зи дент, 
пред ло жио да се ин фор ма ци ја са по ну ђе на три на чи на ре ша ва ња про бле ма, ко ју 
је пред ло жи ла управ ник по сло ва Је ле на ве се ли нов, про сле ди Управ ном од бо ру.

ОД БОр ЗА екО НОМ скА пИ тА њА

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске ко ја је одр жа на 16. мар та 2009. 
го ди не име но ван је Од бор за еко ном ска пи та ња у са ста ву: Ни ко ла стој шић, пред-
сед ник, Го ран ва сић, ксе ни ја Јо кић, Ми ло рад ко зло вач ки, пре драг Мар ков, пе тар 
Ма ти је вић, Дра ган са та рић. пред сед ник и чла но ви Од бо ра за еко ном ска пи та ња 
би ли су ак тив но укљу че ни у рад рад них гру па ко је су се ба ви ле ва жним ма те ри-
јал но-фи нан сиј ским пи та њи ма, пре све га обез бе ђи ва њем сред ста ва за ка пи тал не 
ин ве сти ци је и пи та њи ма ве за ним за по вра ћај на ци о на ли зо ва не имо ви не. 
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ОДе Ље њА МА тИ це срп ске

Оде ље ње за књи жев ност и је зик

Од 17. но вем бра 2008. го ди не Од бор Оде ље ња је ра дио у сле де ћем са ста ву: 
проф. др Ма то пи жу ри ца, се кре тар, Ми ро вук са но вић, до пи сни члан сА НУ, проф. 
др вла ди сла ва Гор дић пет ко вић, проф. др слав ко Гор дић (пот пред сед ник Мс), 
проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј џор, до пи сни члан сА НУ (чл. УО), проф. др са ва 
Да мја нов (чл. УО), проф. др Јо ван Де лић (чл. УО), проф. др Ми ро слав еге рић (чл. 
УО), проф. др Ду шан Ива нић (чл. УО),  ака де мик Мил ка Ивић , проф. др во ји слав 
Је лић, проф. др Ми о драг Јо ва но вић, Ми ро слав Јо сић ви шњић, мр Мир ја на Јо цић, 
проф. др Зо ја ка ра но вић, проф. др Ма ри ја кле ут (чл. УО), ака де мик све то зар ко-
ље вић (чл. УО), проф. др Алек сан дар Ло ма, до пи сни члан сА НУ (чл. УО), проф. 
др Го ран Мак си мо вић, проф. др ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски, проф. др Јел ка Ма ти-
ја ше вић, на уч ни са вет ник др Ми о драг Ма тиц ки (чл. УО), проф. др со фи ја Ми ло ра-
до вић, проф. др На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, до пи сни члан сА НУ,  ака де мик Алек-
сан дар Мла де но вић , проф. др Дра га на Мр ше вић ра до вић, др Мар ко Не дић (чл. 
УО), проф. др Ми ли вој Не нин, проф. др Ми ро слав Ни ко лић, мр ва са пав ко вић, 
проф. др пал Шан дор , проф. др Ми хај ло пан тић (чл. УО), проф. др Дра го љуб пе-
тро вић (чл. УО), проф. др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић, проф. др пре драг пи пер, 
до пи сни члан сА НУ (чл. УО), проф. др Јо ван по пов (чл. УО), проф. др Ми ло рад 
ра до ва но вић, до пи сни члан сА НУ (чл. УО), доц. др Го ра на ра и че вић, проф. др 
Јел ка ре ђеп, пе тар са рић, проф. др Дра ган ста нић (чл. УО), проф. др Љи ља на су-
бо тић, проф. др Гој ко те шић, ака де мик Ми ло сав те шић (чл. УО), проф. др све тла-
на то мин,  на уч ни са вет ник др Дра го Ћу пић  и проф. др Мла ден Шу ка ло.

У Оде ље њу за књи жев ност и је зик oдржан је кон ти ну и тет из ла же ња Ле то
пи са Ма ти це срп ске и свих на уч них збор ни ка; до шло је до озбиљ ног за сто ја са мо 
у из да ва њу Је зи ка да нас. рад на ор га ни за ци ји ис тра жи вач ких про је ка та, пу бли-
ко ва ње на уч них збор ни ка и по себ них из да ња од ви јао се у скла ду са обез бе ђе ним 
сред стви ма. 

по сло ве Оде ље ња из ме ђу сед ни ца ко ор ди ни рао је се кре тар Оде ље ња проф. 
др Ма то пи жу ри ца, а струч ни са рад ник би ла је Јул ки ца Ђу кић.

Лек си ко граф ско оде ље ње

Од 17. но вем бра 2008. го ди не Од бор Лек си ко граф ског oдељења је ра дио у са-
ста ву: се кре тар Оде ље ња проф. др Бран ко Бе шлин и чла но ви До бри ло Ара ни то-
вић, мр Бра ни сла ва Ба лаж, со ња Боб, доц. др Ђор ђе Бу ба ло, сте ван Бу гар ски, мр 
Ми ли ца Бу јас, Ју го слав вељ ков ски, проф. др Алек сан дра вра неш, проф. др Жељ ко 
вуч ко вић, мр ве ли мир Иве тић,  Дра ги ша ко стић , ака де мик ва си ли је кре стић, др 
Бран ка ку лић, мр пре драг Ла же тић, Хер ми на Ле жи ми рац, ака де мик во ји слав Ма-
рић, До бри ла Мар ти нов, ра до ван Ми ћић, вла ди мир Ни ко лић, проф. др Да ни ца 
пе тро вић, проф. др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић, проф. др пре драг пи пер, др 
Ду шан по пов, др ра до мир по по вић, Ни ко ла рац ко вић, доц. др Мо мир са мар џић, 
проф. др Дра ган ста нић,  ака де мик Ник ша стип че вић , Не над Урић, Бо ри вој Ча-
лић, проф. др Би ља на Ши му но вић Бе шлин, мр Не бој ша Шу ле тић. 

то ком про те клог че тво ро го ди шњег пе ри о да Ми ни стар ство про све те и на у ке 
ре пу бли ке ср би је и Ми ни стар ство кул ту ре ре пу бли ке ср би је на ста ви ло је фи нан-
си ра ње про је ка та овог Оде ље ња – Срп ска ен ци кло пе ди ја, Лек си кон пи са ца Ју го сла
ви је, Срп ски би о граф ски реч ник и еди ци ја Би бли о гра фи је. Фи нан си ра ње ра да на 
про јек ти ма, за хва љу ју ћи ста бил ној фи нан сиј ској по др шци, до ве ло је до зна чај них 
ре зул та та. струч ни са рад ник Оде ље ња је мр Алек сан дра Но ва ков.
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Оде ље ње за дру штве не на у ке

Управ ни од бор Ма ти це срп ске на сед ни ци одр жа ној 17. но вем бра 2008. го ди не 
име но вао је но ви Од бо р Оде ље ња за дру штве не на у ке у сле де ћем са ста ву: проф. 
др Љу бо мир ка кр кљуш (се кре тар Оде ље ња), др Ми ла Бо сић, Ду шан ву ји чић, проф. 
др Гор да на ву ка ди но вић, проф. др Гор да на вук са но вић, др вла дан Га ври ло вић, др 
ве ли ка Да у то ва ру ше вљан, Жар ко Ди мић, проф. др са ња Ђа јић, проф. др Бра ни слав 
Ђур ђев, др Мир ко Зу ро вац, др Ни ко ла кај тез, проф. др Алек сан дар ка саш, проф. 
др Не над Ле ма јић, др Алек сан дар ра сто вић, проф. др Гор да на ко ва чек ста нић, доц. 
др та тја на Лу кић, проф. др сло бо дан ка Мар ков, др са ша Мар ко вић, проф. др Ми-
ло ван Ми тро вић, др Дра го ње го ван, ака де мик Ча слав Оцић, др Мир ја на ра ше вић, 
ака де мик Мом чи ло спре мић. 

Од бор Оде ље ња је во дио бри гу о свим ак тив но сти ма Оде ље ња ве за ним за 
на уч но и стра жи вач ку, из да вач ку де лат ност, као и о оста лим ак тив но сти ма ве за-
ним за пре зен та ци ју на уч не ми сли из обла сти дру штве них на у ка. У из ве штај ном 
пе ри о ду са за до вољ ством се мо же за бе ле жи ти да се на уч но и стра жи вач ки рад на-
ста вио за хва љу ју ћи ре дов ном фи нан си ра њу, што је омо гу ћи ло да до би је ни ре зул-
та ти ис тра жи ва ња бу ду при сут ни ји у на уч ној јав но сти пре ко ча со пи са и на уч них 
мо но гра фи ја, ко ји су део из да вач ке де лат но сти Оде ље ња. струч ни са рад ни ци Оде-
ље ња су Мир ја на Зр нић за на уч но и стра жи вач ку де лат ност и Јул ки ца Бо а ров за 
из да вач ку де лат ност.

Оде ље ње за при род не на у ке

Управ ни од бор Ма ти це срп ске на сед ни ци 17. но вем бра 2008. го ди не име но вао 
је но ви Од бо р Оде ље ња за при род не на у ке у сле де ћем са ста ву: ака де мик ру долф 
ка сто ри (се кре тар Оде ље ња), проф. др те о дор Ата нац ко вић, доц. др Фе ренц Ба ги, 
проф. др Ми лан ва па, проф. др Ми ро слав ве ско вић, проф. др Ан те ву јић, проф. 
др Је ле на ву ко је вић, проф. др Бо жо Дал ма ци ја, проф. др Ла зар Дов ни ко вић, мр 
Мла ден Јо ва но вић, проф. др Ма ри ја кра ље вић Ба ла лић, проф. др вла ди мир ка тић, 
проф. др Бо го сав Ла же тић, проф. др Ла зар Леп ша но вић, проф. др сло бо дан Мар-
ко вић, проф. др Ива на Мак си мо вић, проф. др Јо ван Мак си мо вић, проф. др Зо ран 
Ма шић, проф. др Не да Ми ми ца Ду кић, проф. др Дра ги ша по по вић, проф. др Че-
до мир ра де но вић, ака де мик Бо го љуб стан ко вић, проф. др Ду шан сур ла, проф. др 
смиљ ка Ши мић, проф. др Ма ри ја Шкри њар. 

Од бор Оде ље ња је у из ве штај ном пе ри о ду рас пра вљао о свим ак тив но сти ма 
Оде ље ња ве за ним за на уч но и стра жи вач ку, из да вач ку де лат ност, као и о свим дру-
гим ви до ви ма пре зен та ци је на уч не ми сли из обла сти при род них на у ка. са за до-
вољ ством се мо же кон ста то ва ти да је на ста вље но фи нан си ра ње на уч но и стра жи-
вач ких про је ка та, на ко ји ма су оства ре ни зна чај ни ре зул та ти ко ји су пу бли ко ва ни 
као мо но граф ске сту ди је, на уч ни ра до ви у Збор ни ку Ма ти це срп ске за при род не 
на у ке и збор ни ци ма ра до ва са на уч них ску по ва. струч ни са рад ни ци Оде ље ња су 
Мир ја на Зр нић за на уч но и стра жи вач ку де лат ност и Јул ки ца Бо а ров за из да вач ку 
де лат ност.

Оде ље ње за ли ков не умет но сти

Управ ни од бор Ма ти це срп ске на сед ни ци 17. но вем бра 2008. го ди не име но-
вао је Од бор Оде ље ња за ли ков не умет но сти ко ји је ра дио у са ста ву: проф др Алек-
сан дар ка ди је вић, се кре тар Оде ље ња; чла но ви доц. др са ша Бра јо вић, доц. др Дра-
ган вој во дић, проф. др Бран ко ву јо вић, др ве ра Јо ва но вић Дун ђин, мр Дра гој ла 
Жи ва нов, проф. др ста ни слав Жив ко вић, др Ми ро сла ва ко стић, др Бран ка ку лић, 
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др Мир ја на Ле сек, доц. др Не над Ма ку ље вић, доц. др Ми о драг Мар ко вић, проф. др 
ср ђан Мар ко вић, др во ји слав Ма тић, проф. др Мил ка Ча нак Ме дић, проф. др Ли-
ди ја Ме ре ник, Ол га Ми кић, мр ти ја на пал ко вље вић, проф. др сре тен пет ко вић, 
проф. др Да ни ца по по вић, др Зо ран ра кић, мр вла ди мир си мић, Дон ка стан чић, 
доц. др Иван сте во вић, ака де мик Гој ко су бо тић, проф. др Ми ро слав ти мо ти је вић, 
мр Бран ко Чо ло вић, доц. др си мо на Чу пић, проф. др Ма ри ца Шу пут. 

рад се од ви јао у окви ру ра ни је утвр ђе ног пла на и про гра ма на при пре ми по-
себ них из да ња, Збор ни ка Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти и ак тив но сти ма 
на на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма, за хва љу ју ћи сред стви ма за на уч но и стра жи-
вач ки рад, ко ја су обез бе ди ли Ми ни стар ство про све те и на у ке ре пу бли ке ср би је 
и по кра јин ски се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој. струч ни са рад ник Оде-
ље ња је Мар та ти шма.

Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку

Управ ни од бо ра Ма ти це срп ске на сед ни ци 17. но вем бра 2008. го ди не име но-
вао је Од бор Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку ко ји је ра дио у са ста ву: др 
Зо ран T. Јо ва но вић (се кре тар Оде ље ња); чла но ви проф. др Мир ја на ве се ли но вић 
Хоф ман, доц. мр Бог дан Ђа ко вић, др Зо ран Ђе рић, Гор да на Ђур ђе вић, мр Је ле на Јо-
ва но вић, проф. др ка та лин ка ич, доц. др со фи ја ко шни чар, доц. др ве сна крч мар, 
мр Ми ле на Ле ско вац, проф. др со ња Ма рин ко вић, проф. др пе тар Мар ја но вић, мр 
Зо ран Мак си мо вић, доц. др ве сна Ми кић, мр Би ља на Ми ла но вић, пре драг Мом-
чи ло вић, проф. мр Не над Осто јић, доц. др Ива на пер ко вић ра дак, доц. др ти ја на 
по по вић Мла ђе но вић, проф. др Жив ко по по вић, доц. др Ира про да нов кра ји шник, 
мр Ми ро слав ра до њић, проф. др Ду шан рњак, проф. мр Ми ли ца сто ја ди но вић, 
др ка та ри на то ма ше вић, проф. др Ни це Фра ци ле, мр Лу ка Хај ду ко вић, проф. др 
Дра га на Чо лић Би ља нов ски и проф. др Да ни ца пе тро вић (члан Управ ног од бо ра) 
и ака де мик Ди ми три је сте фа но вић (пот пред сед ник Ма ти це срп ске). 

У окви ру ра ни је утвр ђе ног че тво ро го ди шњег пла на ра ди ло се на про јек ту 
те а тро ло шке и му зи ко ло шке сту ди је, при пре ми на уч них ску по ва, Збор ни ка, по-
себ них из да ња, ор га ни за ци ји Му зич ких ве че ри и дру гих про гра ма. струч ни са-
рад ник Оде ље ња је Мар та ти шма.

Ру ко пи сно оде ље ње

Управ ни од бо ра Ма ти це срп ске на сед ни ци 17. но вем бра 2008. го ди не име-
но вао је Од бор ру ко пи сног оде ље ња ко ји је ра дио у са ста ву: па вле ста но је вић 
(управ ник Оде ље ња); чла но ви:  Ми ло рад Бе шлин , со ња Боб, Зо ран ве ља но вић, 
Зво ни мир Го лу бо вић, др Че до мир Де нић, доц. др Ђор ђе Ђу рић, Алек сан дра Јо ва но-
вић, др пе тар в. кре стић, ка та ри на Мар ко вић, проф. др Де јан Ми ка ви ца, Ми ла-
дин Ми ло ше вић, ра до ван Ми ћић, Јо ван пе јин, доц. др Го ра на ра и че вић, доц. др 
Мо мир са мар џић и Ми ле ста нић.

Од 14. сеп тем бра 2011. го ди не управ ник ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске 
па вле ста но је вић је у пен зи ји. ње го во ан га жо ва ње у ра ду Оде ље ња би ће при сут но 
и на да ље кроз рад у Од бо ру Оде ље ња.

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, ко ја је одр жа на 16. ја ну а ра 2012. 
го ди не, иза бра на је со ња Боб за в. д. управ ни ка ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске.

по се бан зна чај дат је иде ји о при пре ми но вог пра вил ни ка о ра ду Оде ље ња 
као и во ди ча Оде ље ња. про је кат Ди ги та ли за ци ја ар хив ске гра ђе ру ко пи сног оде-
ље ња оце њен је као нео п хо дан у да љем ра ду и као про је кат ко ји тре ба да бу де при-
о ри те тан у да љем ра ду Оде ље ња. струч ни са рад ник Оде ље ња је Алек сан дра Јо ва-
но вић.
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На уч но и стра жи вач ка де лат ност
Оде ље ње за књи жев ност и је зик

прИ пре МА ИЗ Ме ње НОГ И ДО пУ ње НОГ ИЗ ДА њА 
ПРА ВО ПИ СА СРП СКО ГА ЈЕ ЗИ КА

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ма то пи жу ри ца)

Чла но ви ко ми си је (проф. др Жи во јин ста ној чић, проф. др тврт ко пр ћић, 
проф. Бог дан тер зић, проф. др Љу би ша ра јић, проф. др Ду шан ка то ча нац, ака де-
мик Бра ни слав Осто јић, проф. др Ма то пи жу ри ца, проф. др Ми ло рад Де шић) ин-
тен зив но су ра ди ли на по је ди ним по гла вљи ма. На при пре ми ру ко пи са ура ђе на су 
сле де ћа по гла вља: проф. др Жи во јин ста ној чић, Ин тер пунк ци ја; проф. др тврт ко 
пр ћић: (а) Тран скрип ци ја вла сти тих име на из ен гле ског је зи ка и (б) Но ви ан гли
ци зми; проф. Бог дан тер зић, Тран скрип ци ја име на из сло вен ских је зи ка (из ме не и 
до пу не); проф. др Љу би ша ра јић, Адап та ци ја име на из скан ди нав ских је зи ка; 
проф. др Ду шан ка то ча нац, Тран скрип ци ја име на из фран цу ског је зи ка; ака де мик 
Бра ни слав Осто јић, Је зич ке про ме не и пра во пи сна пра ви ла; проф. др Ма то пи жу-
ри ца: (а) Пи смо, (б) Ве ли ко сло во; проф. др Ми ло рад Де шић, Спо је но и одво је но 
пи са ње ре чи. 

то ком 2008. го ди не цео текст пра во пи са био је унет у ра чу нар и ре дак тор је 
ра дио на де фи ни тив ној при пре ми тек ста за штам па ње.

то ком 2009. го ди не ко ми си ја је за вр ши ла све при прем не по сло ве за де фи ни-
тив но уоб ли ча ва ње и пу бли ко ва ње до пу ње ног и из ме ње ног из да ња. На при пре ми 
ру ко пи са ура ђе ни су сви пред ви ђе ни по сло ви. 

ру ко пис из ме ње ног, пре ра ђе ног и до пу ње ног из да ња Пра во пи са срп ско га је
зи ка Ма ти це срп ске (у од штам па ној вер зи ји и на ком пакт-ди ску) пре дао је глав ни 
ре дак тор проф. др Ма то пи жу ри ца 1. де цем бра 2009. го ди не упра ви Ин сти ту та за 
срп ски је зик сА НУ, на чи јој бри зи је Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, с 
пре по ру ком да он бу де до ста вљен, ра ди ве ри фи ка ци је, ре цен зи ра ња и де фи ни-
тив не пре да је у штам пу ре дак тор ској гру пи. 

књи га је иза шла из штам пе уочи Бе о град ског сај ма књи га 2010. го ди не у ти-
ра жу од 5000 при ме ра ка (2000 у твр дом по ве зу, 3000 у бро ши ра ном). књи га је до-
жи ве ла леп при јем на сај му, у пра те ћим ма ни фе ста ци ја ма, у штам пи и у дру гим ме-
ди ји ма (др жав ним и при ват ним). пра во пис је про мо ви сан у скло пу пред ста вља ња 
укуп не Ма ти чи не из да вач ке про дук ци је у 2010. го ди ни у ки кин ди, Зре ња ни ну, 
Ни шу, и по себ но у Ма ти ци срп ској. 

У 2011. го ди ни за са јам књи га у Бе о гра ду глав ни ре дак тор проф. др Ма то 
пи жу ри ца је при пре мио дру го из да ње пра во пи са. От кло ње ни су за па же ни про-
пу сти и, пре све га, штам пар ске гре шке (углав ном у реч ни ку). Дра го це не пи са не 
при мед бе ре дак то ру да ли су ака де мик Иван клајн (ре цен зент), мр Де јан Ми ло ра-
дов и проф. Ми ло рад те ле бак из Ба ња лу ке. Из ме не, на рав но, не за ди ру у пра во-
пи сну нор му. 

Но си лац про јек та и глав ни ре дак тор проф. пи жу ри ца у елек трон ској вер зи ји 
је, у скла ду са те ку ћим про гра мом ра да, при пре мио ије кав ску вер зи ју пра во пи са. 
Ије ка ви зи ран је, са гла сно ра ни јим по ступ ци ма, са мо об ра ђи вач ки део тек ста. До 
кра ја те ку ће го ди не у текст ће би ти уне се не ис прав ке учи ње не у об ја вље ном дру-
гом (екав ском) из да њу.
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реЧ НИк срп скО ГА књИ Жев НОГ Је ЗИ кА – ЈеД НО тОМ НИ
ДрУ ГО ДО пУ ње НО И ИЗ Ме ње НО ИЗ ДА ње

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ма то пи жу ри ца)

Јед но том ни Реч ник срп ско га је зи ка про ис те као је из ду го трај не и ду го роч не 
опре де ље но сти Оде ље ња за књи жев ност и је зик да се ба ви срп ским је зи ком кроз 
ка пи тал не про јек те у овој обла сти. 

Ис пра вље но и до пу ње но из да ње јед но том ног Реч ни ка срп ско га је зи ка, у ре-
дак ци ји проф. др Ми ро сла ва Ни ко ли ћа и уз све срд ну по моћ (ко ја се не мо же све-
сти са мо на тех нич ку) Ми ла на та си ћа из Бе о град ске књи ге, за вр ше но је и об ја-
вље но 2011. го ди не, фор мал но гле да но као до штам па ни ти раж пр вог из да ња из 2007. 
го ди не (на зна че ни ти раж био је 5000 а од штам па но је 3000 при ме ра ка, ко ји су 
рас про да ти до Бе о град ског сај ма књи га у 2011. го ди ни). Ис пра вље ни су уоче ни пре-
ви ди, знат но је по бољ ша на лек си ко граф ска об ра да, а учи ње не су из ве сне из ме не 
у из бо ру ре чи. ре дак то ру су, не ра чу на ју ћи су ге сти је по је ди них чла но ва аутор ског 
ти ма и дру гих ко ле га, би ле нај ва жни је кри тич ке при мед бе проф. др Дра го љу ба пе-
тро ви ћа (јед ног од два ју ре цен зе на та) у при ка зу об ја вље ном у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске. Овим из да њем су за сад за до во ље не ну жне те ку ће по тре бе срп ске кул ту ре 
за ак ту ел ним и оса вре ме ње ним реч ни ком овог оби ма. Ис ку ство дру гих кул ту ра 
учи нас да слич не по сло ве не би смо сме ли сма тра ти трај но окон ча ним. На про тив 
– на реч ни ци ма овог оби ма и ка рак те ра ра ди се кон ти ну и ра но.

реЧ НИк срп скО ГА књИ Жев НОГ Је ЗИ кА – вИ Ше тОМ НИ
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Дра го љуб пе тро вић)

сА ве тО вА ње 
(у фор ми окру глог сто ла)

кОН цеп цИЈ скА, кА ДрОв скА И Ор ГА НИ ЗА цИ О НА пИ тА њА
ИЗ рА Де вИ Ше тОМ НОГ реЧ НИ кА срп скО ГА Је ЗИ кА

1. са ве то ва ње (у фор ми окру глог сто ла) о кон цеп циј ским, ка дров ским и ор
га ни за ци о ним пи та њи ма из ра де ви ше том ног реч ни ка срп ско га је зи ка одр жа но је 
у Ма ти ци срп ској 18. ма ја 2011. го ди не. За ње го ву при пре му, чи је је одр жа ва ње ра-
ни је пла ни ра но, Од бор Оде ље ња за је зик и књи жев ност је пред ло жио а Управ ни 
од бор Ма ти це срп ске по твр дио рад ну гру пу (ор га ни за ци о ни од бор) у са ста ву: но си-
лац про јек та проф. др Дра го љуб пе тро вић, се кре тар Од бо ра Оде ље ња проф. др Ма то 
пи жу ри ца и на уч ни са вет ник др ста на ри стић, но си лац про јек та Реч ник срп ско
хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (рсА НУ), ко ји се ре а ли зу је у Ин сти ту ту 
за срп ски је зик сА НУ у Бе о гра ду. рад на гру па је ме сец-два ра ни је са ста ви ла спи сак 
уче сни ка и крат ке те зе, не ку вр сту под сет ни ка, ко ји су већ та да до ста ви ли уче-
сни ци ма. На жа лост, део по зва них уче сни ка ни је био у мо гућ но сти да се ода зо ве 
по зи ву (би ли су спре че ни нео д ло жним дру гим оба ве за ма, бо ле шћу и др.; рет ки 
су би ли они ко ји о раз ло зи ма свог из о ста ја ња ор га ни за то ре ни су оба ве сти ли). 

2. Отва ра њу ску па при су ство ва ли су пред сед ник Ма ти це срп ске акад. Че до-
мир по пов и ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић. пред сед ник се уче-
сни ци ма обра тио и по же лео им успе шан рад. На гла сио је из у зе тан зна чај ова квих 
по ду хва та, уз под се ћа ње на чи ње ни цу да се у слич ним по сло ви ма Ма ти ца по твр-
ди ла и ти ме оправ да ла сво ју уло гу у на ци о нал ној кул ту ри. Обе ћао је пу ну по др-
шку Ма ти це за ре а ли за ци ју овог пла ни ра ног и при хва ће ног про јек та од стра не 
Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој ре пу бли ке ср би је. 
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3. Уче сни ци су у сво јим по ла зи шти ма има ли у ви ду ис ку ства из ра да на Ма-
ти чи ном јед но том ни ку, на ра ни је ра ђе ном и об ја вље ном ше сто том ни ку (ко ји је 
за по чет као реч ник две ју ма ти ца, а за вр шен као реч ник Ма ти це срп ске) и, на рав-
но, на ве ли ком Реч ни ку сА НУ (у ме ђу вре ме ну је об ја вљен 18. том). На ове и дру ге 
лек си ко граф ске по ду хва те тре ба на рав но ра чу на ти и као на основ не из во ре – они 
ће да ти по ла зну осно ву и за из бор и за лек си ко граф ску об ра ду.

4. Оба ве сти ли су се уче сни ци о по сто ја њу екс цер пи ра не гра ђе (ко ја се чу ва 
у до ку мен та ци ји Оде ље ња), до го вор но ис пи си ва не у Ма ти ци и у Ин сти ту ту за 
срп ски је зик сА НУ у Бе о гра ду, с иде јом да то бу де до пу на ак ту ел не гра ђе ше сто-
том ни ка и Реч ни ка сА НУ. ту гра ђу је по треб но па жљи во еви ден ти ра ти, сре ди ти 
и оба ве зно при ре ди ти у елек трон ској фор ми и при кљу чи ти основ ном реч нич ком 
кор пу су. тај по сао би тре ба ло от по че ти што пре.

5. У ви ше сат ној раз ме ни ми шље ња ис ти ца ли су уче сни ци да је мно го ши ри 
спи сак лек си ко граф ских и лек си ко ло шких де ла и при ло га (у од но су на оне по ме-
ну те у про прат ном при ло гу уз по зив) на ко је се мо ра ра чу на ти при ли ком утвр ђи-
ва ња кон цеп ци је и основ не (по ла зне) „ма три це” ви ше том ни ка. по ми ња ни су на 
при мер: Обрат ни реч ник (ко ји би тре ба ло „обр ну ти” на азбуч ни ред, дра го цен 
као ре ги стар ре чи и, из ве сно, ва жан за ак цен то ва ње од ред ни ца), ви ше реч ни ка 
стра них ре чи и из ра за, реч ни ци гла гол ских до пу на и ви ше те за (док тор ских и ма-
ги стар ских) из обла сти лек си ко ло ги је и лек си ко гра фи је, ко је се нај че шће мо гу 
под ве сти под рек циј ске реч ни ке, по том тер ми но ло шки реч ни ци, реч ни ци по је ди
них пи са ца, фре квен циј ски реч ни ци, обим на лек си ко граф ска и лек си ко ло шка ли
те ра ту ра (из ме ђу оста лог и збор ник ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па ко ји 
је пре ви ше го ди на ор га ни зо ва ла Ма ти ца) итд.

6. по себ на па жња је по кло ње на по сто је ћим елек трон ским ба за ма по да та
ка, ко је су ва жне као из вор по да та ка при ли ком фор ми ра ња кор пу са, као из вор ва-
жних ин фор ма ци ја при ли ком об ра де и из над све га као узор и опо ме на да се не 
мо же бес ко нач но од ла га ти укљу чи ва ње у мо гућ но сти ко је нај ши рем кру гу ко ри-
сни ка пру жа мо дер на ин фор ма тич ка тех но ло ги ја. 

7. За кљу че но је да се ви ше том ни реч ник срп ског је зи ка мо же ура ди ти са мо 
као сми шље но во ђен тим ски про је кат, са оја ча ним про фе си о нал ним је згром у 
Ма ти ци срп ској. са да шњи стал но за по сле ни лек си ко гра фи у Ма ти ци (њих тро је), 
ко ји ће, из гле да, ра ди ти још ви ше од јед не го ди не на из ме на ма и до пу на ма Реч ни
ка срп ских го во ра Вој во ди не, тај по сао не ће би ти у ста њу да оба ве у вре ме ну ко је 
ће од Ма ти це оче ки ва ти кул тур на јав ност и лин гви стич ка стру ка. На рав но, не ра-
ди се ни о исто вет ном струч но-на уч ном лек си ко граф ском и лек си ко ло шком по-
слу у ме то до ло шком сми слу. 

8. На ме на и ка рак тер ви ше том ног реч ни ка стан дард ног је зи ка не из о став но 
под ра зу ме ва укљу чи ва ње ши рег кру га са рад ни ка као кон сул та на та из раз ли чи-
тих стру ка, јер се са вре ме ни је зик и про фе си о нал но и стил ски ра сло ја ва, и обо га-
ћу је се и си ро ма ши исто вре ме но. 

9. Из на пред на зна че ног ве ру је мо да је ја сно да и др жа ва и Ма ти ца мо ра ју уна-
пред би ти све сни чи ње ни це да овај по ду хват зах те ва и вре ме и озбиљ на ма те ри
јал на сред ства. За то, мо жда, не би тре ба ло ис кљу чи ти по тре бу на ла же ња од го ва-
ра ју ћег ор га ни за ци о ног об ли ка (за себ не ор га ни за ци о не је ди ни це) за оба вља ње 
за сад овог за дат ка, а ка сни је и дру гих слич них по ду хва та у окви ру Ма ти це. 

Има ју ћи у ви ду ис ку ства у ра ду на јед но том ном Реч ни ку срп ско га је зи ка 
(сло же не ор га ни за ци о не и струч не про бле ме во ђе ња и ко ор ди ни ра ња по сло ва, 
ну жност ускла ђи ва ња кри те ри ју ма, фор му ли са них уна пред и оних до ко јих ће се 
до ла зи ти у то ку ре а ли за ци је про јек та, па мо жда и ауто ри те та по ду хва та, од но сно 
пре ко по треб не ши ре по др шке кул тур не и струч не јав но сти) – мо жда би тре ба ло 
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раз ми сли ти и о то ме да се фор ми ра Од бор за ви ше том ни реч ник срп ско га је зи ка 
Ма ти це срп ске. У ње гов са став на рав но не би тре ба ло да уђу са мо лин гви сти.

ДИ ЈА Ле кАт скИ реЧ НИк вОЈ вО ДИ Не
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Дра го љуб пе тро вић)

реЧ НИк срп скИХ ГО вО рА вОЈ вО ДИ Не

У то ку 2008. го ди не на ста вље ни су по сло ви на из ра ди осме све ске Реч ни ка 
срп ских го во ра Вој во ди не. У из ра ди ове све ске, ко ја се на ста вља на прет ход ну 
све ску реч ју ри ба те об у хва та ре чи с по чет ним сло вом с, ан га жо ва на су че ти ри 
лек си ко гра фа. 

Од мах на кон при пре ма ња осме све ске за по чет је рад на де ве тој све сци Реч
ни ка срп ских го во ра Вој во ди не. тим лек си ко гра фа на че лу с но си о цем про јек та 
проф. др Дра го љу бом пе тро ви ћем пла ни рао је да она об у хва ти сло ва т, Ћ и У. 

У то ку 2009. го ди не на ста вље ни су по сло ви на из ра ди де ве те све ске Реч ни ка 
срп ских го во ра Вој во ди не. У из ра ди ове све ске, ко ја об у хва та ре чи с по чет ним 
сло ви ма т, Ћ, У и Ф, ан га жо ва на су че ти ри лек си ко гра фа.

У то ку 2010. го ди не на ста вље ни су по сло ви на из ра ди де се те све ске Реч ни ка 
срп ских го во ра Вој во ди не. У из ра ди ове све ске, ко ја об у хва та ре чи с по чет ним сло-
ви ма Х, ц, Ч, Џ и Ш, ан га жо ва на су че ти ри лек си ко гра фа:  мр све тла на ва ре ни ка , 
мр Де јан Ми ло ра дов, ка та ри на су нај ко и мр Ива на Ће лић, чи ји се по сао од ви ја 
под ру ко вод ством но си о ца про јек та проф. Драгољубa петровићa.

У по че так 2011. го ди не еки па лек си ко гра фа (мр Де јан Ми ло ра дов, мр Ива на 
Ће лић и ка та ри на су нај ко, под ру ко вод ством но си о ца про јек та проф. Драгољубa 
петровићa) ушла је ра де ћи ко рек ту ру 10. све ске Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди
не (с по чет ним сло ви ма Х, ц, Ч, Џ и Ш). кар те за Реч ник би ле су спрем не и по-
сла те на пре лом као и илу стра ци је за по је ди не лек се ме. ве ли ки про бле ми, на жа-
лост, на ста ви ли су се и у овој го ди ни. У то ку нај ве ћих при пре ма за штам пу умро 
је наш сло во сла гач и при ја тељ Мла ден Мо зе тић. си ту а ци ја се до дат но ис ком пли-
ко ва ла, те је та ко ко рек ту ра Реч ни ка, уз ве ли ке на по ре це лог ти ма, тра ја ла не у о-
би ча је но ду го.

по след ња све ска Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не ко нач но је све тлост да на 
угле да ла у ју лу 2011, чи ме је за о кру же на ве ли ка це ли на лек си ко граф ских по сло-
ва. као што је одав но пла ни ра но и на ја вљи ва но, еки па лек си ко гра фа, по сле ду го-
трај них кон сул та ци ја с но си о цем про јек та и уоб ли ча ва ња кон цеп ци је ра да у скла-
ду с лек си ко граф ском прак сом, при о ну ла је да ра ди до пу ње но и из ме ње но из да ње 
Реч ни ка. Мр Де јан Ми ло ра дов пре у зео је пр ве три све ске, мр Ива на Ће лић че твр-
ту, пе ту и ше сту, а ка та ри на су нај ко сед му, осму и де ве ту. про це ње но је да по-
след ња све ска зах те ва нај ма ње по сло ва око из ме на и до пу на.

тех нич ки се ускла ђу је це ло из да ње, јер пр ве две све ске ни су ура ђе не на на-
чин на ко ји су об ра ђи ва не од ред ни це у по то њим све ска ма. то ком ра да на про јек-
ту по ја ви ли су се про бле ми ко ји ни су мо гли би ти пред ви ђе ни при ли ком фор му-
ли са ња прин ци па из ра де реч ни ка. Не ка ре ше ња по ка за ла су се не прак тич ним та-
ко да су се у хо ду ре ша ва ли по је ди ни слу ча је ви, ко ји се сад ујед на ча ва ју у свим 
све ска ма (нпр. ста тус фо нет ских ли ко ва, за тим пи та ње сло же них лек се ма, хи је-
рар хи ја и по ло жај си но ни ма итд.). Од из ла ска пр ве све ске на о ва мо при ку пља на је 
лек си ка ко ја се ни је на шла у до тад об ја вље ним све ска ма. та ква гра ђа у ви ду до-
пу на увр шта се у ово из да ње.

25



26 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

реЧ НИк БАЧ кИХ БУ ње вА цА
дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње

(ре дак тор: проф. др Дра го љуб пе тро вић)

Основ не фа зе ис тра жи ва ња: при ку пља ње је зич ке гра ђе, ис прав ка је зич ких је-
ди ни ца у реч ни ку, тех нич ко оспо со бља ва ње за рад на реч ни ку: по се бан про грам за 
уно ше ње ак це на та, „ожи вља ва ње” по сто је ћег тек ста реч ни ка, уно шење но ве гра ђе 
у реч ник, укла па ње но ве гра ђе у ста ру, при пре ма за штам пу, штам па ње реч ни ка.

До са да је ура ђе но не ко ли ко фа за ра да: при ку пља ње је зич ке гра ђе, ис прав ка 
је зич ких је ди ни ца у реч ни ку, тех нич ко оспо со бља ва ње за рад на реч ни ку, на пра-
вљен је по се бан про грам за уно ше ње ак це на та, „ожи вља ва ње” по сто је ћег тек ста 
реч ни ка, за тим уно ше ње но ве гра ђе у реч ник пре ма стан дар ди зо ва ном лек си ко-
граф ском по ступ ку.

У то ку 2008. го ди не мр су за на ку јун џић Осто јић, уз по моћ ре дак то ра проф. 
др Дра го љу ба пе тро ви ћа, ра ди ла је на до пу на ма и из ме на ма Реч ни ка. 

У то ку 2009. го ди не уне ти су сви до да ци у ком пју тер, око 4000 ре чи, те до-
да те но ве ре чи, по ва ђе не из раз не ли те ра ту ре пи са не на бу ње вач ком го во ру. пр во 
из да ње реч ни ка, све до сло ва р, ком пју тер ски је об ра ђе но. 

У то ку 2010. го ди не ура ђе но је не ко ли ко фа за ра да: при ку пља ње је зич ке 
гра ђе, ис прав ка је зич ких је ди ни ца у реч ни ку, тех нич ко оспо со бља ва ње за рад на 
реч ни ку, на пра вљен је по се бан про грам за уно ше ње ак це на та, „ожи вља ва ње” по-
сто је ћег тек ста реч ни ка, за тим уно ше ње но ве гра ђе у реч ник пре ма стан дар ди зо-
ва ном лек си ко граф ском по ступ ку. 

по сле из ла ска реч ни ка мно ге до пу не и из ме не, углав ном ак це нат ске, унео је 
Јо сип Ба јић, чи је име се до са да ни је по ми ња ло ве за но за ово де ло, али је ве о ма 
ва жно и мо ра се по ме ну ти и на ћи на го то вој књи зи.

Уз тех нич ку по др шку Ма ти це срп ске цео реч ник (из да ње из 1990) пре тво ре но 
је у вор дов текст и та ко је тех нич ки омо гу ће но уба ци ва ње око 4000 но вих је зич ких 
је ди ни ца и њи хо вих об ја шње ња. У то ку је уно ше ње ве ли ког бро ја ак це нат ских и 
оста лих из ме на у реч ни ку (уно ше ње дру га чи јих гла гол ских и имен ских на ста ва-
ка) и њи хо во уба ци ва ње ће би ти го то во до кра ја ове ка лен дар ске го ди не.

Уне та гра ђа, као и она од пр вог из да ња, тре ба да се по ре ђа по абе цед ном ре ду. 
са да шњи са рад ни ци на Реч ни ку бач ких Бу ње ва ца мо ле Ма ти цу срп ску за тех нич ку 
по др шку ком пју тер ским про гра мом ко ји би овај по сао око „абе це ђи ва ња” оба вио 
ве о ма бр зо.

На кон то га оста је да се за вр ши по сао ре дак ту ре за ко ју проф. др Дра го љуб 
пе тро вић мо ли Ма ти цу срп ску за про ду же ње ро ка про јек та за још јед ну го ди ну. 
До са да шње оба ве зе на мно гим на уч ним из да њи ма, оста лим оба ве за ма као и го-
ди на ма у ко ји ма се про фе сор на ла зи ни су омо гу ћи ли рад на реч ни ку у же ље ном 
по треб ном ин тен зи те ту.

реЧ НИк сЛА ве НО срп скОГ Је ЗИ кА
(ру ко во ди лац про јек та:  ака де мик Алек сан дар Мла де но вић )

У то ку 2008. го ди не ра ди ло се на сре ђи ва њу гра ђе и фор ми ра њу цен трал не 
кар то те ке и ње не при пре ме за уно ше ње у ком пју тер.

У то ку 2009. го ди не на ста вље на је екс церп ци ја гра ђе из при пре мље них из-
во ра, по том ње на при пре ма за лек си ко граф ску об ра ду, укљу чу ју ћи и сре ђи ва ње, 
пре глед и про ве ру ра ни је из дво је не.

Од бор Оде ље ња је по сле смр ти ака де ми ка Алек сан дра Мла де но ви ћа за но-
си о ца про јек та име но вао, и за та кво сво је ре ше ње до био са гла сност Управ ног од-
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бо ра Ма ти це срп ске, проф. др Љи ља ну су бо тић, има ју ћи пре све га у ви ду ње ну 
не спор ну ква ли фи ко ва ност и чи ње ни цу да је она на ка те дри за срп ски је зик и 
лин гви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом са ду офор ми ла тим мла дих са рад-
ни ка оспо со бље них за окон ча ва ње овог пре ва жног по сла за срп ску кул ту ру, ко ји 
се мо же сма тра ти и ду гом Ма ти це срп ске. те ку ћа го ди на би ла је пред ви ће на за сти-
ца ње уви да у до сад оба вље не по сло ве и у скла ду с тим фор ми ра ње ис тра жи вач ког 
ти ма. На жа лост, сре ди ном прет ход не го ди не проф. Љ. су бо тић је те шко по вре ђе-
на у са о бра ћај ној не сре ћи, па су сви пла ни ра ни по сло ви за 2010. и 2011. го ди ну 
мо ра ли би ти, на да мо се, са мо при вре ме но од ло же ни. ко нач на лек си ко граф ска об-
ра да и при пре ма ру ко пи са за штам пу не мо гу се оба ви ти ма кар без ми ни мал не 
про фе си о на ли за ци је. 

прО У ЧА вА ње срп скИХ ГО вО рА рУ МУН скОГ Де ЛА БА НА тА
(ру ко во ди лац про јек та: др Жар ко Бо шња ко вић)

У то ку 2008. го ди не на пи са на су два ко а у тор ска ра да (Жар ко Бо шња ко вић, 
све тла на ва ре ни ка ). пр ви, под на зи вом На по ме не о мор фо син так сич ким осо би
на ма срп ског го во ра се ла Руд не у Ру му ни ји, и дру ги, Про зо диј ске осо би не го во ра 
се ла Руд не (Ру му ни ја).

У то ку 2009. го ди не на ста ви ло се са пи са њем при ло га на осно ву ра ни јих те-
рен ских за пи са.

У то ку 2010. го ди не нај ви ше се па жње по све ти ло те рен ским ис тра жи ва њи ма 
се вер ног (Нађ фа ла и вар јаш) и сред њег (со ка, Ди њаш и Че неј) Ба на та и фор ми ра-
њу ди ја ле кат ског кор пу са. сни мље на су ауто би о граф ска ка зи ва ња ин фор ма то ра, 
али и ра зни оби ча ји ко ји ће би ти ко ри сна гра ђа за ре кон струк ци ју ду хов не и ма те-
ри јал не кул ту ре на овим про сто ри ма. Углав ном су сни ма ни нај ста ри ји ин фор ма-
то ри чи ји иди о лек ти ни су ра зо ре ни ути ца јем ру мун ских го во ра.

У то ку 2011. го ди не ре а ли зо ва не су сле де ће фа зе ра да на про јек ту: 

1. те рен ски рад

1.0. У скла ду са до би је ним фи нан сиј ским сред стви ма и го ре на ве де ним кон-
ста та ци ја ма у овом из ве штај ном пе ри о ду оба ви ли смо те рен ска ис тра жи ва ња у 
пунк то ви ма: Ден та (Ж. Бо шња ко вић, Д. ра до ва но вић), Ча ко во (Иван књи жар), Шен-
ђу рац (Д. ра до ва но вић, Ж. Бо шња ко вић).

2. Об ра да гра ђе

2.1. Ура ђе ни су тран скрип ти из Ча ко ва (Иван књи жар) и Ден те (Ж. Бо шња-
ко вић, Д. ра до ва но вић). 

2.2. Ак цен то ва ни су тран скрип ти из Ди ња ша (Д. ра до ва но вић), со ке (Ж. Бо-
шња ко вић, Д. ра до ва но вић), Ма на сти ра (Ж. Бо шња ко вић) и Че не ја (Љ. Не дељ ков). 

2.3. Ди ги та ли зо ва на је гра ђа из Де те, Ден те, Ди ња ша, Ма лог Беч ке ре ка, Ма-
лог Га ја, Ђи ра, со ке, тол ва ди је, Фе не ка, Че не ја, Шен ђу ра ца.

Об ја вље ни ра до ви (и при пре мље ни за штам пу):
1. Ми хај Н. ра дан, Фо но ло ги ја и ак це нат ка ра шев ских го во ра. Глав не осо би

не, Ro ma no sla vi ca, Se rie no uă, vol. XLVII, nr. 3, Edi tu ra Uni ver si tă ţ ii din Bu cu re ş ti, 
2011, стр. 155–168;

2. Ми хај Н. ра дан, Твор бе ни мо де ли хи по ко ри сти ка у Ка ра ше ва ка, Го ди шњак 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом са ду (у штам пи);

27
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3. Ми хај Н. ра дан, Струк ту рал не, твор бе не и дру ге ка рак те ри сти ке ка ра
шев ске ан тро по ни ми је из пр ве по ло ви не XVII ве ка – 41. На уч ни са ста нак сла ви ста 
у ву ко ве да не, 15–18. септ. 2011, Бе о град. [прилог је из ло жен на на уч ном ску пу и 
би ће об ја вљен у збор ни ку ра до ва.]

Ор НИ тО ЛО ШкИ реЧ НИк
(ру ко во ди лац про јек та: мр Де јан Ми ло ра дов)

са рад ни ци на про јек ту: проф. др Ма то пи жу ри ца (у свој ству кон сул тан та, 
без на док на де), мр Де јан Ми ло ра дов, др сло бо дан пу зо вић, мр Ја вор ра шај ски и 
мр ва са пав ко вић.

Бу ду ћи да је про је кат у по чет ној фа зи, у по след њем квар та лу 2009. го ди не 
одр жа на су три са стан ка. са рад ни ци на про јек ту упо зна ти су с иде јом да се на-
пра ви реч ник по пут Бо та нич ког реч ни ка Дра гу ти на си мо но ви ћа. при хва ће ни су 
оп шти прин ци пи на ко ји ма би се за сни вао бу ду ћи реч ник и да та је ви со ка оце на 
зна ча ју ко ји ће Ор ни то ло шки реч ник има ти за срп ску лек си ко гра фи ју и ор ни то-
ло ги ју, па и за оп шту упо тре бу. с об зи ром на то да ће Ор ни то ло шки реч ник уза 
сва ку лек си ко граф ску је ди ни цу да ти и цр теж у бо ји за об ра ђе ну вр сту пти це (што 
Бо та нич ки реч ник ни је имао за биљ ке), до го во ре но је да се ис ко ри сте по сто је ћи 
цр те жи са рад ни ка Ја во ра ра шај ског. 

У то ку 2010. го ди не при ку пљен је ве ли ки број штам па них из во ра (уџ бе ни ци 
би о ло ги је из 19. ве ка, са вре ме ни ор ни то ло шки ра до ви, ди ја ле кат ски реч ни ци, 
реч ни ци стан дард ног је зи ка итд.), ко ји су ма хом сви фо то ко пи ра ни и сло же ни у 
ар хи ву Реч ни ка, а не ки из во ри су при ба вље ни у ори ги нал ном из да њу. Од при ку пље-
них из во ра тре ба из дво ји ти пр ви уџ бе ник би о ло ги је у ср ба: вук Ма рин ко вић, Је сте
стве на по вест ни ца из 1851, а по го то во пу то пис Фран цу за Ами ја Бу јеа, под чи јим 
вођ ством је у пр вој по ло ви ни 19. ве ка би ла ор га ни зо ва на од лич но опре мље на на-
уч на екс пе ди ци ја ко ја је про у ча ва ла све кра је ве европ ског де ла тур ске. та да је при-
ку пљен и об ја вљен дра го цен ма те ри јал, ко ји са др жи и об ра ду зо о ло шког ма те ри ја-
ла, па та ко и ор ни то ло шког. У овом пу то пи су на ла зи се око 80 срп ских на род них 
на зи ва пти ца. тај из вор је за по тре бе Ор ни то ло шког реч ни ка про на ђен на ин тер-
не ту и од штам пан, а оно што је по себ но за ни мљи во је сте то да је том при ли ком 
на ша на уч на ор ни то ло шка и лин гви стич ка стру ка пр ви пут има ла на увид ово 
дра го це но де ло.

У то ку 2011. го ди не екс цер пи ран је ве ли ки број штам па них из во ра (са вре ме-
ни ор ни то ло шки ра до ви, ди ја ле кат ски реч ни ци, исто риј ски реч ни ци, ста ри ор ни-
то ло шки из во ри, део Реч ни ка сА НУ, део Ети мо ло гиј ског рјеч ни ка итд.), ко ји су 
ма хом сви фо то ко пи ра ни и сло же ни у ар хи ву Ор ни то ло шког реч ни ка; не ки из во-
ри су при ба вље ни у ори ги нал ном из да њу, а не ки су по сто ја ли од ра ни је у би бли о-
те ци Оде ље ња за књи жев ност и је зик. Об ра ђе на је ве ћи на пла ни ра них из во ра, 
оно ли ко ко ли ко су то вре ме и бу џет до зво ли ли. еки па са рад ни ка на про јек ту на-
да се да ће овај део по сло ва на про јек ту би ти за вр шен у то ку сле де ће го ди не. при-
ку пље ни ма те ри јал са рад ни ци су па жљи во про чи та ли и под ву кли све ор ни то ни-
ме за бе ле же не на срп ском је зи ку. екс церп ци ју гра ђе ра ди ла су два хо но рар на са-
рад ни ка – ка та ри на су нај ко и Дан ка кру нић, а у тај по сао укљу чио се и но си лац 
про јек та Де јан Ми ло ра дов. Ис пи са но је сто ти не кар ти ца с на зи ви ма пти ца, а та 
гра ђа је, на кон струч не про ве ре, ко рек ци је и по твр де, сор ти ра на и уазбу че на у 
цен трал ни ка та лог. У 2012. на дах ну то су на ста вље ни исти по сло ви, уз ве ће ан га-
жо ва ње и ин спи ра тив но за ла га ње но си о ца про јек та.
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НОр МА тИв НА ГрА МА тИ кА срп скО ГА Је ЗИ кА
(ру ко во ди о ци про јек та: ака де мик Иван клајн и проф. др пре драг пи пер)

Иако у 2008. ни је би ло пла ни ра но об ја вљи ва ње ра до ва, проф. клајн је пре-
дао уред ни штву ча со пи са „Ју жно сло вен ски фи ло лог” рад О пу ри зму и ан ти пу ри
зму у срп ској лин гви сти ци, а проф. пи пер је пре дао Уред ни штву збор ни ка у част 
проф. др Дра га Ћу пи ћа рад О нор ма тив ној лин гви сти ци.

рад на пи са њу нор ма тив не гра ма ти ке срп ског је зи ка од ви јао се пре ма пла ну. 
На пи са но је не што ви ше од тре ћи не пла ни ра ног оби ма.

За кључ но са 2009. го ди ном на про јек ту Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи-
ка, на пи са ни су сле де ћи де ло ви: Нор ма тив на гра ма ти ка и нор ма тив на лин гви сти-
ка, срп ски књи жев ни је зик да нас: што кав ска осно ва, ек. и ијек. из го вор, Гра фи ја, 
Фо но ло ги ја и фо не ти ка, Мор фо ло ги ја, вр сте ре чи, Гра ма ти ка и лек си ка, Име ни-
це, син так са сло же не ре че ни це.

У 2010. го ди ни у окви ру ра да на про јек ту Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског 
је зи ка на пи са на је гла ва „твор ба ре чи” и за по чет рад на гла ви „про ста ре че ни ца”, 
из ко је је на пи са на син так са па де жа и син так са гла го ла. по што су све дру ге гла ве 
те гра ма ти ке на пи са не, за вр шет ком ра да на опи су нор ма тив не син так се про сте 
ре че ни це у срп ском је зи ку пла ни ра на нор ма тив на гра ма ти ка са вре ме ног срп ског 
је зи ка би ла би у осно ви за вр ше на, по сле че га би се пре шло на ре ди го ва ње тек ста 
и ње го ву при пре му за ре цен зи ра ње и штам па ње.

Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка у це ло сти је на пи са на у то ку 2011. 
го ди не. У то ку пи са ња гра ма ти ке текст сва ке гла ве је сук це сив но ре ди го ван, али 
су ауто ри за кљу чи ли да би би ло по треб но још јед но ре ди го ва ње це ле књи ге, чи-
ме ће текст до би ти ко на чан об лик у ко јем мо же би ти пре дат за штам пу. пла ни ра 
се да то бу де ура ђе но до по чет ка про ле ћа 2012. Не тре ба пла ни ра ти до дат на сред-
ства за за вр шно ре ди го ва ње Нор ма тив не гра ма ти ке срп ског је зи ка.

ЛИН ГвИ стИ кА ГрОк тА ЛИ цА
(ру ко во ди о ци про јек та: проф. др Дра го љуб пе тро вић 

и мр су за на ку јун џић Осто јић)

На про јек ту се ра ди ло у 2008. го ди ни ка да су оба вље ни сле де ћи по сло ви: са-
ку пље на је на уч на и бе ле три стич ка гра ђа; ана ли зи ра ни су тек сто ви пе са ма. по-
ред то га са ку пље на је гра ђа на осно ву ко је је на пи сан рад пре зен то ван на на уч ном 
ску пу, ко ји одр жан у су бо ти ци 25. ок то бра 2008. рад је об ја вљен у збор ни ку ра-
до ва Ет но лин гви стич ка и исто риј ска ис тра жи ва ња о Бу њев ци ма. 

пИ сцИ преД стАН ДАрД НОГ пе рИ О ДА 
срп скОГ књИ Жев НОГ Је ЗИ кА И њИ ХО вА Де ЛА
(Из да ва ње тран скри бо ва них де ла пи са ца тог пе ри о да 

уз струч не ко мен та ре и реч ник)
(ру ко во ди лац про јек та: др Љи ља на су бо тић)

Ис тра жи ва чи: проф. др Љи ља на су бо тић, ру ко во ди лац; аси стент мр Иси до ра 
Бје ла ко вић, са рад ни ца; аси стент мр Је ле на Ај џа но вић, са рад ни ца; пост ди плом ка 
Ми ле на Зо рић, са рад ни ца. 

тран скри бо ва ни текст има 90 ком пју тер ских стра на. За по чет је рад на Гло-
са ру (реч ник ма ње по зна тих ре чи, ар ха и за ма, сла ве ни за ма, тур ци за ма, ди ја лек ти-
за ма) уз тран скри бо ва ни текст. сле ди рад на при пре ми и пи са њу ко мен та ра.
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1. У про те клом из ве штај ном пе ри о ду ре а ли зо ва но је ко нач но ре ди го ва ње Крат
ке все мир не исто ри је Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа (из 1831. го ди не), ко ји пра те 
основ ни би о граф ски по да ци о ауто ру, о је зи ку де ла, на по ме не о тран скрип-
ци ји и реч ник. текст је спре ман за штам па ње.

2. За де ло Па мят ни къ му же мъ у сла ве носерб ско мъ кни же ству слав ны мъ Ла-
за ра Бо ји ћа (из 1815. го ди не), ко је је тран скри бо ва но 2010. г., са ста вљен је реч-
ник сла ве ни за ма, књи шких и ма ње по зна тих ре чи те је спрем но за ко нач но 
ре ди го ва ње.

3. тран скри бо ва но је де ло Кљу чић у мо је зе мље о пи са ни је па вла со ла ри ћа (из 
1804), са ста вљен је реч ник сла ве ни за ма, књи шких и ма ње по зна тих ре чи, 
да те су на по ме не о тран скрип ци ји и основ ни по да ци о ауто ру и је зи ку де ла.

4. ре а ли зо ва но је ко нач но ре ди го ва ње де ла „прИЧ те ИЛИ тИ пО прО стО МУ 
пО сЛО вИ це тем же сеН теН цИ Је ИЛИ тИ ре Че НИ ЈА тру дом и при ле-
жа ни јем ИОАНА МУ ШкА тИ рО вИЋ чрез слав но је кра љев ство ма ђар ско је 
и стра не је му при на дле жа ште за кле та го адво ка та со бра на. вто ро је и умно-
же но из да ни је. в БУ ДИ Не ГрА Де, пе ча та на при сла ве но срп ској пе чат њи 
краљ. уни вер зис. вен гар ска го 1807.” 

кУЛ тУ рА Ис ХрА Не У вОЈ вО ДИ НИ крОЗ ОБ реД НУ прАк сУ.
ЛИН ГвИ стИЧ кИ И ет НО ЛО ШкИ Аспект

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др со фи ја Ми ло ра до вић)

рад на про јек ту прак тич но се од ви јао у дру гој по ло ви ни 2009. го ди не. сходно 
по ста вље ном циљу, као и оном што је пред ви ђе но пла ном за I фа зу ра да на про јек ту, 
нај пре је са чи ње на мре жа пунк то ва на те ри то ри ји вој во ди не. Од ре ђе но је шест 
пунк то ва у Бач кој (Жед ник, ста пар, па ра ге, ту ри ја, Го спо ђин ци, каћ), осам у Ба на-
ту (Ђа ла, са над, Мо крин, Ба ша ид, До бри ца, Фар ка ждин, Ба нат ско Но во се ло, Де -
ли  бла то) и че ти ри у сре му (Мо ро вић, ер де вик, Ириг, Ин ђи ја, пе ћин ци). Бу ду ћи да 
ни је би ло сред ста ва за ре ког но сци ра ње те ре на, ис ко ри шће на су ис ку ства, тј. пред -
зна ња свих чла но ва ти ма – ду го го ди шњих те ре на ца, те по знан ства са ме шта ни ма 
по је ди них на се ља (пунк то ва). На рад ном са стан ку одр жа ном у сеп тем бру утвр ђе ни 
су на чин ра да (ди ги тал ни за пи си по упит ни ку, бе ле жни ца, фо то гра фи са ње/сни-
ма ње), из бор ин фор ма то ра (ста ри нач ко срп ско ста нов ни штво, пре вас ход но же не), 
сег мен та ци ја по сла (у за ви сно сти од на уч не обла сти / ди сци пли не ко јом се ба ве 
чла но ви про јект ног ти ма) у при пре ми упит ни ка, као и још не ко ли ке по је ди но сти 
у ве зи са те рен ским ис тра жи ва њи ма ко ја пред сто је у на ред ној го ди ни. са ку пље ни 
су и пре гле да ни об ја вље ни и нео бја вље ни ма те ри ја ли нео п ход ни за при пре му упит -
ни ка. Упит ник са др жи сле де ће це ли не: (1) пра знич ни оби ча ји (го ди шњи оби ча ји, 
об ре ди и ве ро ва ња), (2) по ро дич на сла ва, (3) Оби ча ји жи вот ног ци клу са (ро ђе ње, 
свад ба, смрт – са хра на, па ра сто си, за ду шни це), (4) при вред ни оби ча ји (ве за ни уз 
по сло ве у тра ди ци о нал ном се о ском до ма ћин ству – се тва, же тва, га је ње сто ке, град ња 
обје ка та), (5) Дру штве ни оби ча ји (при ма ње го сти ју, бра ти мље ње, се дељ ке/дру жи-
ча ла). пи та ња ко ја ће се по ста вља ти у окви ру на ве де них це ли на тре ба да омо гу ће 
пра ће ње кул тур ног кон ти ну и те та из ме ђу тра ди ци о нал ног и мо дер ног кул тур ног 
кон цеп та кроз про у ча ва ње аспе ка та кул ту ре ис хра не у об ред ној прак си, као и уоча-
ва ње ме ха ни за ма ме ђу за ви сно сти је зи ка и кул ту ре, са вре ме не и тра ди ци о нал не, 
у ис тра жи ва ној обла сти.

по чет ком 2011. го ди не до го во ре но је да се оба ве од ре ђе не до пу не и да се по-
том из ре ди гу ју увод ни текст, текст Упит ни ка и пра те ћа би бли о гра фи ја ет но ло-
шких и лин гви стич ких ра до ва о те ма ти ци про јек та. ру ко пис је по том ре цен зи ран 
и одо брен за штам пу од стра не над ле жних те ла Ма ти це срп ске, при ба вље ни су 
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CIP и ISBN, ура ђе не су две ко рек ту ре, те при пре мље не фо то гра фи је са пра те ћим 
ле ген да ма. пре ло мље ни текст има 48 стра на и на ла зи се у штам па ри ји.

БИ БЛИ О те кА УсМе Не књИ Жев НО стИ
(ру ко во ди лац про јек та: др Ми о драг Ма тиц ки)

У са рад њи са Ин сти ту том за књи жев ност и умет ност из Бе о гра да на ста вљен 
је рад на при пре ма њу и из да ва њу зна чај них ру ко пи сних и ча со пи сних збир ки на-
род них умо тво ри на.

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду об ја вље не су 13. и 14. књи га „Би бли о те ке 
усме не књи жев но сти”, ко ју Ма ти ца срп ска из да је за јед но са Ин сти ту том за књи-
жев ност и умет ност: сне жа на са мар џи ја, На род на про за у „Ви ли”, Ми ло рад ра-
де вић и Ми о драг Ма тиц ки, На род не пе сме у „Срп скодал ма тин ском ма га зи ну” 

На ста вљен је рад на при пре ми за штам пу сле де ћих књи га: Ма ри ја кле ут, 
На род не пе сме у „Ја во ру” и „Бран ко вом ко лу”; Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић, 
На род не пе сме у „Ки ћи”; Ми ло рад ра де вић, На род не по сло ви це и из ре ке у срп ској 
пе ри о ди ци (1787–1877), Ми о драг Ма тиц ки и Ми ло рад ра де вић, На род не пе сме 
Ђор ђа Рај ко ви ћа (би ће укљу че на рај ко ви ће ва књи га на род них пе са ма из 1869, ру-
ко вет на род них пе са ма из Зе мља ка 1870–1871. и дру гих пе ри о дич них гла си ла и 
ка лен да ра). при ве ден је кра ју и рад на при пре ми фо то тип ског из да ња књи ге Јо ва-
на Му шка ти ро ви ћа Прич те или ти по сло ви це (1787) – при ре ђи ва чи Ми ло рад ра-
де вић и сми ља на Ђор ђе вић.

У на ве де ном из ве штај ном пе ри о ду пре да та је у штам пу 15. књи га „Би бли о-
те ке усме не књи жев но сти”, ко ју Ма ти ца срп ска из да је за јед но са Ин сти ту том за 
књи жев ност и умет ност:

– Јо ван Му шка ти ро вић, Прич те или ти по про сто му по сло ви це, са фо то тип ским 
из да њем. при ре дио Ми ло рад ра де вић; уре дио и пред го вор на пи сао Ми о драг 
Ма тиц ки; по го вор сми ља на Ђор ђе вић. ре цен зен ти: проф. др Мир ја на Д. сте-
фа но вић и проф. др Ду шан Ни ко лић.
На ста вљен је рад на при пре ми сле де ћих ру ко пи са: На род не пе сме у „Бо сан

ској ви ли” и На род не умо тво ри не у „Ца ри град ском гла сни ку”.

ИстО рИ ЈА срп ске књИ Жев Не пе рИ О ДИ ке
(ру ко во ди лац про је ка та: др Ми о драг Ма тиц ки)

са Ин сти ту том за књи жев ност и умет ност, у за јед нич кој би бли о те ци „Исто-
ри ја срп ске књи жев не пе ри о ди ке”, као 17. књи гу по ре ду Ма ти ца срп ска је об ја ви ла 
2008. го ди не обим ну мо но гра фи ју Ду ша на Ива ни ћа Књи жев на пе ри о ди ка срп ског 
ре а ли зма.

пре ма пла ну ра да 2010. го ди не, у еди ци ји „Исто ри ја срп ске књи жев не пе ри-
о ди ке” ко ју Ма ти ца срп ска из да је са Ин сти ту том за књи жев ност и умет ност у Бе-
о гра ду, об ја вље не су сле де ће књи ге:

– збор ник ра до ва Жан ро ви у срп ској пе ри о ди ци (уре ди ла др ве сна Ма то вић, 
на уч ни са вет ник и ди рек тор Ин сти ту та), „Исто ри ја срп ске књи жев не пе ри о-
ди ке”, књ. 20. 

– Жар ка ро шу ља Час опи са ча со пи са IV. Срп ска ша љи ва пе ри о ди ка (1850–1870) 
(ре цен зен ти: др ве сна Ма то вић и др Ми о драг Ма тиц ки). У еди ци ји Ин сти ту-
та за књи жев ност и умет ност „На у ка о књи жев но сти – Исто ри ја срп ске књи-
жев не пе ри о ди ке” књ. 6, као за јед нич ко из да ње Ма ти це срп ске и Ин сти ту та.
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На ста вљен је рад на књи зи По че ци срп ске књи жев не пе ри о ди ке (1768–1849), 
ко ју при пре ма Ми о драг Ма тиц ки са гру пом ауто ра (проф. др ва со Ми лин че вић, 
мр Бран ка Бу ла то вић, ста ни ша во ји но вић). У при пре ми су још сле де ћи ру ко пи-
си: Мар ко Не дић, Про зни жан ро ви у ме ђу рат ној срп ској књи жев ној пе ри о ди ци; 
Ђор ђи је ву ко вић, Ча со пи си на књи жев ној ле ви ци из ме ђу два ра та; Жар ко ро-
шуљ, Час опи са ча со пи са – V, Шест зна ме ни тих лич но сти у срп ској ша љи вој пе
ри о ди ци (кра ље ви: Ми лан и Алек сан дар Обре новћ, краљ пе тар I ка ра ђор ђе вић; 
по ли ти ча ри: Јо ван ри стић, Ми лу тин Га ра ша нин и Ни ко ла па шић). 

У 2011. го ди ни на ста вљен је рад на књи зи По че ци срп ске књи жев не пе ри о ди ке 
(1768–1849), ко ју при пре ма Ми о драг Ма тиц ки са гру пом ауто ра (проф. др ва со 
Ми лин че вић, мр Бран ка Бу ла то вић, ста ни ша во ји но вић). Ђор ђи је ву ко вић је за 
штам пу при пре мао ру ко пис Ча со пи си на књи жев ној ле ви ци из ме ђу два ра та.

АН тИЧ кИ Лек сИ кОН
с ре цеп цИ ЈОМ АН тИ ке кОД ср БА

 (ру ко во ди лац про јек та: проф. др ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски)

У то ку 2008. го ди не ру ко во ди лац про јек та ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски и про-
фе сор др раст ко ва сић ра ди ли су на из ра ди Ал фа бе та ра. За вр ше но је 85 стра на 
дво сту бач них ли ста од ред ни ца. та ко ђе је гра ђа, ко ја тре ба да бу де за сту пље на у 
Лек си ко ну, по де ље на на 13 ве ћих те мат ских це ли на, за ко је се по је ди нач но из ра ђу ју 
ал фа бе та ри. За део из ра ђе них спи ско ва већ је од ре ђе на струк ту ра и пред ви ђен 
обим и број ре да ка сва ке од ред ни це. са рад ни ци су то ком го ди не об ја ви ли низ 
при ло га, или при пре ми ли за штам пу тек сто ве ко је ће ко ри сти ти у Лек си ко ну.

У то ку 2009. го ди не на про јек ту је са ра ђи ва ло де сет уче сни ка, на ста ви ло се 
са ком пле ти ра њем Ал фа бе та ра. Иван Га ђан ски (књи жев ник, члан Ма ти це срп ске, 
члан пар на са, Ати на, и члан Управ ног од бо ра Дру штва за ан тич ке сту ди је ср би је) 
био је укљу чен у рад на Лек си ко ну на при пре ми Ал фа бе та ра, умно жа ва њу спи ско-
ва од ред ни ца за са рад ни ке и, пре све га, за из ра ду ба зе по да та ка за цео Лек си кон и 
уно ше њу те гра ђе у ком пју тер. 

У 2010. го ди ни је за вр шен нај ве ћи по чет ни део по сла – из ра ђен је Ал фа бе тар 
у це ло сти и по стру ка ма. сви су по да ци уне ти у ба зу по да та ка. Ал фа бе тар из но-
си 217 стра на, а азбуч ни ци по гру па ма за јед но 223 стра не, што чи ни 440 стра на са 
око 5500 по је ди нач них од ред ни ца.

У по след њој из ве штај ној го ди ни про фе си о нал ни учи нак са рад ни ка био је 
ве о ма им пре си ван: до цен ти др Да ни је ла сте фа но вић и др Иван Јор до вић иза бра ни 
су за ван ред не про фе со ре, обо је вр ло мла ди, сте фа но вић је ро ђе на 1975, а Јор до-
вић 1974. Мр све то зар Бо шков је од бра нио док тор ску те зу и у то ку је по сту пак за 
из бор за до цен та. 

сви са рад ни ци на про јек ту су се ан га жо ва ли око ор га ни зо ва ња 6. Ме ђу на-
род ног на уч ног ску па Ан ти ка, са вре ме ни свет и ре цеп ци ја ан тич ке кул ту ре (Бе о-
град, Фи ло зоф ски фа кул тет – срем ска Ми тро ви ца, Ар хив сре ма, 9–11. 9. 2011. го-
ди не) и уче ство ва ли са ре фе ра ти ма. сви ти на уч ни при ло зи су ре ле вант ни за укљу-
че ње у са др жај Лек си ко на, рас по ре ђе ни на од ред ни це пред ви ђе не Ал фа бе та ром 
на ве де ним у про шло го ди шњем из ве шта ју. с об зи ром на то да тај Ал фа бе тар об у-
хва та око 5500 по је ди нач них од ред ни ца, при сту пи ло се ре ду ко ва њу бро ја и оби ма, 
ка ко је и при хва ће но ра ни је на Од бо ру Оде ље ња, услед са свим оскуд них сред ста-
ва до би је них за рад на про јек ту. ка ко се, на жа лост, Иван Га ђан ски раз бо лео, на 
ре кон струк ци ји ба зе по да та ка ра ди са мо ин фор ма ти чар Ми лан Ми ле тић. 
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АН тИЧ кА И срп скА ре тО рИ кА
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др во ји слав Је лић)

пре ма пла ну ра да на про јек ту Ан тич ка и срп ска ре то ри ка, са рад ни ци су 
оства ри ли пред ви ђе не по сло ве. ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња са оп шта ва ли су на 
ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино стран ству. Не ки ра до ви су већ 
об ја вље ни, а дру ги су при пре мље ни за об ја вљи ва ње. 

во ји слав Је лић је уче ство вао на сле де ћим на уч ним ску по ви ма: 
– Ме ђу на род ни на уч ни скуп сла ви ста у ву ко ве да не, Бе о град, сеп тем бар 2008, 

и под нео са оп ште ње под на сло вом До си те је во обра зо ва ње на књи зи и за 
књи гу. рад је при пре љен и пре дат у штам пу.

– Ок то бра 2008. уче ство вао је на ме ђу на род ном ску пу Ан тич ка дра ма ко ји је 
ор га ни зо ва ло Оде ље ње за кла сич не на у ке Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. 
под нео је са оп ште ње под на сло вом Ан тич ка дра ма – гле да лац – чи та лац.

– На ме ђу на род ном на уч ном ску пу у Ба њој Лу ци, де цем бра 2008, под не ће са-
оп ште ње под на сло вом: So bria ebri e tas и књи жев но ства ра ла штво.

– Ре то ри ка, „ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да”, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2008, 
949.

– при пре мио је за об ја вљи ва ње Ре то ри ку Бра ни сла ва Ђ. Ну ши ћа. 

Доц. др Не над ри сто вић об ја вио је сле де ће ра до ве:
– Цр кве ни кла си ци зам Кон стан ти на Фи ло зо фа, „Де спот сте фан и ње го ва Ма-

на си ја”, Да ни срп ског ду хов ног пре о бра же ња XV, Де спо то вац, 2008, 83–90.
– Ме сто До си те је вог де ла у ре цеп ци ји ан тич ког на сле ђа у срп ској књи жев но

сти XVI II сто ле ћа, „Де ло До си те ја Об ра до ви ћа 1807–2007”, За ду жби на До-
си теј Об ра до вић, Бе о град, 2008, 155–169.

– Aнти чко на сле ђе, „ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да”, За вод за уџ бе ни ке, Бе о-
град, 2008, 30.

– Aнти чко на сле ђе у књи жев но сти – чла нак за „Срп ску ен ци кло пе ди ју” (пре-
дат у штам пу)

– Ре цеп ци ја ан тич ке дра ме у но во ве ков ним ла тин ским школ ским по е ти ка ма 
и „Тра ге ди ја” Јо ва на Ра ји ћа” – ре фе рат на На уч ном ску пу „Ан тич ка дра ма” 
одр жа ном на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 31. 10 – 1. 11. 2008. 

Др Гор дан Ма ри чић об ја вио је и за штам пу при пре мио сле де ће ра до ве: 
– Mar ko Va le ri je Mar ci jal, Uvek epi gra mi, sa la tin skog pre veo, pred go vor i be leš ke 

na pi sao Gor dan Ma ri čić, Ma li Ne mo, Pan če vo 2008, 91 stra na.
– Sa tir ska dra ma da nas: te o ri ja ili te a tar?, NNK In ter na ci o nal, Be o grad 2008, 119 

stra na (mo no gra fi ja)
– тор нтон вајл дер, Пи ја не се стре, са ен гле ског пре вео Гор дан Ма ри чић, све-

ске, број 87, пан че во 2008, 17–22 (пре вод дра ме и бе ле шка о пе сни ку на 
стра ни 253)

– Од Еди па до Еди па (Чи сте ру ке Јо ва на Хри сти ћа и Те бан ска ку га ве ли ми ра 
Лу ки ћа), све ске, број 87, пан че во 2008, 218–224 (eсej)

– Da me od dra me, Ja smi na Vr ba vac i Zo ri ca Ne sto ro vić, Ste ri ji na na gra da ča so pi sa 
„Sce na” za te a tro lo gi ju, Sce na, 2/3, No vi Sad 2008, 55–56 (pri kaz)

– Kvint Ho ra ci je Flak, Pe sme (iza brao, pri re dio i pre vo dio) (пре да то у штам пу)
– So fo kle, Ajant (pred go vor, pre vod i be leš ke) (пре да то у штам пу)
– Ži vot u sra mu ili di čna smrt: dvo u mi ce dva pr va ju na ka (So fo klov Ajant i Euri pi

dov He ra kle) – iz la gan je sa me đu na rod ne na u čne kon fe ren ci je An tič ka dra ma, 
odr ža ne u Be o gra du 31. ok to bra i 1. no vem bra 2008 (пре да то у штам пу)
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Mр Ду шан по по вић у окви ру про јек та ра дио је на те ми еле мен ти ан тич ке 
ре то ри ке у ви зан тиј ским ха ги о гра фи ја ма и срп ским сред њо ве ков ним и но во ве-
ков ним цр кве ним и све тов ним жи ти ји ма. У окви ру ове те ме об ја вио је сле де ћи 
при лог:

– Pa i de ia и на сле ђе хе лен ске кул ту ре у Ина у гу ра ци о ној бе се ди Ди ми три ја Хал
кон ди ла, „Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та” 45 (2008), 301–312.

– Уче ство вао је на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Ан тич ка дра ма”, одр жа ном на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду у ок то бру 2008, и под нео са оп ште ње под 
на зи вом: Зна чај пој мо ва кла сич не дра ме за хе лен ски и ви зан тиј ски ро ман.

ре ЛИ ГИ О ЗНИ еп срп скИХ преД рО МАН тИ ЧА рА 
(но си лац те ме: др са ва Да мја нов)

сре ди ном 2008. го ди не об ја вље на je обим на мо но граф ска сту ди ја Ре ли ги о зни 
еп срп ског пред ро ман ти зма (аутор др ра до слав ера ко вић, ре цен зен ти др са ва 
Да мја нов и др Го ран Мак си мо вић), у ко јој су пред ста вље ни ре зул та ти до са да шње, 
син хро ниј ске и ди ја хро ниј ске, ана ли зе срп ских ре ли ги о зних епо ва у ши рем књи-
жев но и сто риј ском кон тек сту. по себ на па жња у на ве де ној сту ди ји по све ће на је 
ту ма че њу по е тич ких и жан ров ских ли ни ја до ди ра, из ме ђу ре ли ги о зних епо ва ви-
кен ти ја ра ки ћа и до са да мар ги на ли зо ва них по ет ско-еп ских оства ре ња срп ских 
ауто ра по пут кон стан ти на Ма рин ко ви ћа, Ми ло ва на ви да ко ви ћа и Га ври ла ко ва-
че ви ћа.

то ком 2009. го ди не окон ча на је тек сту ал на об ра да епо ва ви кен ти ја ра ки ћа 
(тран скрип ци ја око 3000 сти хо ва и око 100 стра ни ца пред го во ра и из вор них ту-
ма че ња пи сца, из ра да реч ни ка ма ње по зна тих ре чи и из ра за, струч них ко мен та ра 
сти хо ва, ске ни ра ње, пре ку ца ва ње и пре нос у елек трон ску фор му). ти ме су се, два 
пу на ве ка на кон об ја вљи ва ња пр вих из да ња, по пр ви пут сте кли нео п ход ни усло-
ви за њи хо во са вре ме но пу бли ко ва ње. ре зул та ти до са да шње син хро ниј ске и ди ја-
хро ниј ске ана ли зе кључ них по е тич ких и жан ров ских од ли ка ре ли ги о зних епо ва 
срп ског пред ро ман ти зма пред ста вље ни су то ком 2009. го ди не на сле де ћи на чин:

– проф. др са ва Да мја нов пред ста вио је ре зул та те ис тра жи ва ња у ра ду Бо жан
ска умет ност те ле сног, ко ји је са оп штен на на уч ном ску пу под на зи вом Ве
ли ке те ме кул ту ре у сло вен ским књи жев но сти ма (11. Ме ђу на род ни сим по-
зи јум Уни вер зи те та у вроц ла ву, одр жан од 18. до 21. 11. 2009. го ди не) 

– др ра до слав ера ко вић пред ста вио је ре зул та те ра да на про јек ту у окви ру мо-
но граф ске сту ди је Ски це руб них про сто ра књи жев ног на сле ђа (по гла вља: 
Трст у за пи си ма Ви кен ти ја Ра ки ћа и Пор трет срп ског чи та о ца на по чет
ку 19. ве ка: исто ри ја јед не за блу де).
то ком 2010. го ди не при пре мље на су за штам пу Иза бра на де ла ви кен ти ја ра-

ки ћа (1750–1818), нај про дук тив ни јег ауто ра ре ли ги о зних епо ва срп ског пред ро-
ман ти зма. ви ше го ди шње про у ча ва ње обим не гра ђе об у хва ти ло је де ла: Жи ти је 
све та го и пра вед на го Алек си ја че ло ве ка Бо жи ја, Бу дим, 1798; Песн свја тој Ве ли
ко му че ни ци Вар ва ри, Бу дим, 1798; Жер тва Авра мо ва, Бу дим, 1799; Исто ри ја от 
Со са не: из све та го про ро ка Да ни ла гл. 13, трст, 1803; Жи ти је све та го ве ли ко му
че ни ка Јев ста тиа Пла ки де, Бу дим, 1803; Жи ти је све та го Спи ри до на чу до твор ца, 
Бу дим, 1803; Жи ти је свја та го и пра вед на го Јо си фа пре кра сна го, ве не ци ја, 1804; 
Исто ри ја о взја ти Кон стан ти но по ља, ве не ци ја, 1804; Жи ти је иже во свја тих 
от ца на ше го Ва си ли ја Ве ли ка го, ве не ци ја, 1808; Жи ти је Сте фа на Пр во вен ча ног, 
Бу дим, 1814.

то ком 2011. го ди не у пот пу но сти је при пре мљен за штам пу ру ко пис Иза бра на 
де ла Ви кен ти ја Ра ки ћа. На кон што је при ба вље но по зи тив но ми шље ње два углед-
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на ре цен зен та (проф. др Ма ри ја кле ут, проф. др Го ран Мак си мо вић), кон ку ри са ло 
се код ре сор ног ми ни стар ства (Ми ни стар ство про све те и на у ке) ка ко би се обез бе-
ди ла сред ства за штам па ње књи ге. 

ре цеп цИ ЈА Де ЛА МИ ЛО рА ДА пА вИ ЋА У све тУ
Збор ник ра до ва

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Дра ган ста нић)

пла ни ра но при ба вља ње свих тек сто ва о ре цеп ци ји де ла Ми ло ра да па ви ћа у 
ен гле ској, Аме ри ци, Грч кој, Изра е лу, Че шкој, сло вач кој, пољ ској, Бу гар ској, ру-
му ни ји, Ма ђар ској, скан ди на ви ји, Ја па ну и још не ким зе мља ма ни је оства ре но. О 
го то во свим тек сто ви ма би ли су оства ре ни до го во ри са пи сци ма-ис тра жи ва чи ма. 

прО ЗА срп скИХ пе сНИ кА пр ве пО ЛО вИ Не ХХ ве кА
ИстО рИ ЈА И пО е тИ кА

(ру ко во ди лац про јек та: др Мар ко Не дић)

У пр вој фа зи ра да, ка ко је пред ви ђе но пла ном ра да, пре гле да на је гра ђа из са-
бра них и иза бра них де ла нај зна чај ни јих срп ских пи са ца пр ве по ло ви не ХХ ве ка 
ко ји су пи са ли по е зи ју и про зу – Јо ва на Ду чи ћа, вељ ка пе тро ви ћа, Ми ле те Јак ши-
ћа, Ми ло ша цр њан ског, раст ка пе тро ви ћа, Мом чи ла На ста си је ви ћа, ра да Дра ин-
ца, као и јед ног бро ја пи са ца прет ход ног пе ри о да – Ђу ре Јак ши ћа и Јо ва на Гр чи ћа 
Ми лен ка. то је основ ни ма те ри јал на ко јем се за сни ва са др жин ско и кри тич ко ме-
то до ло шко усме ре ње ис тра жи ва ња оп шти јих по е тич ких од ли ка про зе ко ју су пи-
са ли пе сни ци пр ве по ло ви не ХХ ве ка, ко ја ће се оба ви ти у 2010. го ди ни. ка ко је 
пре гле дом гра ђе за кљу че но да је број срп ских пи са ца дру ге по ло ви не ХIХ ве ка 
ко ји су па ра лел но пи са ли и по е зи ју и про зу мно го ве ћи од ра ни је пред ви ђе ног 
бро ја, са свим је из ве сно да ће ис тра жи ва ње мо ра ти у из ве сној ме ри би ти ши ре од 
оног ко је је по ме ну то у пла ну ра да. 

У то ку 2011. го ди не ис тра жи ва ње је на ста вље но пре ма пред ви ђе ној ди на ми ци. 
У овој фа зи ра да кри тич ки су ис тра жи ва на про зна оства ре ња зна чај них срп-

ских пи са ца пр ве по ло ви не ХХ ве ка ко ји су пи са ли по е зи ју и про зу – вељ ка пе-
тро ви ћа, ста ни сла ва ви на ве ра, Мом чи ла На ста си је ви ћа, Да ни це Мар ко вић, ве-
ли ми ра Жи во ји но ви ћа Ма су ке и по је ди них над ре а ли ста. то је основ ни ма те ри јал 
на ко јем се за сни ва ло са др жин ско и кри тич ко ме то до ло шко усме ре ње ис тра жи ва-
ња оп шти јих по е тич ких од ли ка про зе ко ју су пи са ли пе сни ци ко је је оба вље но у 
2011. го ди ни. ка ко је пре гле дом гра ђе за кљу че но да је број срп ских пи са ца пр ве 
по ло ви не ХХ ве ка ко ји су па ра лел но пи са ли и по е зи ју и про зу мно го ве ћи од ра-
ни је пред ви ђе ног бро ја, ис тра жи ва ње је у од ре ђе ној ме ри мо ра ло би ти ши ре од 
оног ко је је по ми ња но у пла ну ра да. 

срп скО-Че Шке кУЛ тУр Не, пО ЛИ тИЧ ке 
И прИ вреД Не ве Зе У прО ШЛО стИ И ДА НАс

(ру ко во ди лац про јек та: др ве ри ца ко при ви ца)

У то ку пр ва три тро ме сеч ја 2009. го ди не Од бор за срп ско-че шке ве зе је у скла-
ду са пред ло гом на уч но и стра жи вач ког про јек та Ма ти це срп ске Срп скоче шке 
кул тур не, по ли тич ке и при вред не ве зе у про шло сти и да нас и у скла ду са пре у зе-
тим оба ве за ма за при пре му збор ни ка као па ра лел ног из да ња Ма ти це мо рав ске (збор-
ник Од Мо ра ве до Мо ра ве) оба вио сле де ће ак тив но сти.
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У пр вој по ло ви ни го ди не одр жа но је ви ше са ста на ка Од бо ра за срп ско-че-
шке ве зе. са стан ци ма су при су ство ва ли сви чла но ви Од бо ра (осим по след њег у 
ју ну, ко ме ни је мо гао да при су ству је пок. др Ду шан ква пил, та да већ озбиљ но бо-
ле стан): др ве ри ца ко при ви ца, пред сед ник, др пре драг пи пер, др Алек сан дра 
кор да пе тро вић, др Ду шан ква пил.

по сле смр ти чла на Од бо ра  др Ду ша на ква пи ла  одр жан је ван ред ни са ста-
нак и пред ло жен је као но ви члан др Ја ро мир Лин да.

Одр жа но је не ко ли ко са ста на ка на ко ји ма су утвр ђе ни пла но ви за при пре му 
и из да ва ње јед ног збор ни ка, ко ји пред ста вља цен трал ну ак тив ност Од бо ра у овој 
го ди ни. Од лу че но је да рад ни на зив књи ге бу де Из исто ри је срп скоче шких од но
са, а да се ње на кон цеп ци ја осла ња на прет ход но об ја вље ни збор ник Од Мо ра ве 
до Мо ра ве: ра до ви се укла па ју у рад ни на зив збор ни ка, дво је зич ност (че шки и 
срп ски је зик), ши ри ре зи ме на су прот ном је зи ку од је зи ка ра да. са др жа ће и кра-
ћи ре зи ме на јед ном од свет ских је зи ка.

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду у окви ру про јек та при пре мљен је и иза-
шао из штам пе збор ник ра до ва Од Мо ра ве до Мо ра ве, дру га књи га.

Овај збор ник пред ста вља на ста вак са рад ње из ме ђу Ма ти це срп ске и Ма ти це 
мо рав ске у обла сти про у ча ва ња че шко-срп ских од но са. пр ва књи га под истим 
на сло вом иза шла је 2005. у ор га ни за ци ји и из да њу Ма ти це мо рав ске. књи га ко ја 
је пред читаоцeм при пре мље на је у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске. 

Лек си ко граф ско оде ље ње

срп скА еН цИ кЛО пе ДИ ЈА
(пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра: проф. др Дра ган ста нић)

пре ма За ко ну о срп ској ен ци кло пе ди ји, из де цем бра 2005, но си о ци из ра де 
срп ске ен ци кло пе ди је су срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Ма ти ца срп ска. 
рад на при пре ми и из ра ди срп ске ен ци кло пе ди је оба вљао је Уре ђи вач ки од бор, 
под ру ко вод ством пред сед ни ка ака де ми ка Че до ми ра по по ва (до 1. VII 2008), а по-
том проф. др Дра га на ста ни ћа. Уре ђи вач ки од бор име но ва ли су, у фе бру а ру 2006. 
го ди не, пред сед ни штво сА НУ и Управ ни од бор Ма ти це срп ске.

– Из сА НУ: проф. др Да ни ло Ба ста; ака де мик вла дан Ђор ђе вић (пот пред-
сед ник Уре ђи вач ког од бо ра за област при род них на у ка до 31. XII 2008), а по том 
ака де мик те о дор Ата нац ко вић; ака де мик Ђор ђе Зло ко вић, пот пред сед ник Уре ђи-
вач ког од бо ра за област при род них на у ка; ака де мик вла ди мир ка њух; проф. арх. 
Ми лан Ло ја ни ца (до 2. III 2011), а по том др Љи ља на Н. сто шић; проф. др ра дош 
Љу шић; ака де мик Дра го слав Ма рин ко вић (до 31. XII 2009), a по том проф. др вла-
ди мир сте ва но вић;  ака де мик Алек сан дар Ма рин чић  (до 2. III 2011), а по том проф. 
др Ду шан Дра јић; проф. др На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић;  проф. др Но ви ца пет ко вић  
(до 7. VI II 2008), а по том проф. др Ду шан Ива нић; проф. др пре драг пи пер, пот-
пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра за област дру штве них на у ка;  проф. др Об рад ста-
но је вић  (до 23. XI 2011), а по том проф. др ко ста Ча во шки. 

– Из Ма ти це срп ске: Ми ро вук са но вић; ака де мик Мом чи ло Зе че вић (на уч ни 
се кре тар до 28. II 2009), а по том ака де мик Бо ри слав Јо ва но вић; ака де мик ва си ли-
је кре стић (до 19. I 2011), по том ака де мик Ми лош Бла го је вић; ака де мик во ји слав 
Ма рић; про то је реј др ра до мир Ми ло ше вић; проф. др Ми ло ван Ми тро вић; проф. 
мр Не над Осто јић, на уч ни се кре тар; проф. др Ча слав Оцић; др Ду шан по пов; ака-
де мик Че до мир по пов; проф. др Дра ган ста нић и проф. др сло бо дан Ћур чић.
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На по сло ви ма при пре ме и из ра де 1. и 2. књи ге I то ма срп ске ен ци кло пе ди је 
(А–Б), по ред 24 чла на Уре ђи вач ког од бо ра, би ло је ан га жо ва но укуп но 120 чла но-
ва струч них ре дак ци ја, 694 ауто ра, че ти ри чла на Ли ков но-гра фич ке ре дак ци је и 
сед мо ро за по сле них. то ком 2008. го ди не име но ва ни су чла но ви Ли ков но-тех нич-
ке ре дак ци је: Алек сан дар при би ће вић (ли ков но-гра фич ки уред ник), мр Алек сан-
дра Но ва ков, Дра ган ту бић (илу стра тив ни фонд), Ми ло ван Ми ли во је вић (из ра да 
ка ра та). У про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду број за по сле них је, сход но по ве-
ћа њу оби ма и сло же но сти по сла, по ве ћан са два на шест. На ад ми ни стра тив но- 
-струч ним по сло ви ма ан га жо ва ни су: са ша три фу но вић, при За во ду за уџ бе ни ке 
у Бе о гра ду, а у Ма ти ци срп ској:  еми ли ја Џам бар ски За ви шић  (до ју ла 2010), Мир-
ја на ерић (од ју на 2008), Алек сан дар Де ве так (од де цем бра 2008); лек си ко граф ски 
ре дак то ри: мр Бра ни сла ва Ба лаж, Ми ле на Ми кић вра го лић (од ју на 2008) и мр 
Дра га на Бе ле сли јин (од ју ла 2009). тех нич ка уред ни ца је ву ки ца ту ца ков, а лек-
то ри Ми ле на Ми кић вра го лић и ве ра ва си лић.

пре ма уго во ру скло пље ном са вој но ге о граф ским за во дом из Бе о гра да, срп-
ској ен ци кло пе ди ји усту пље ни су ма те ри ја ли нео п ход ни за кар то граф ске илу-
стра ци је. Пра вил ник о по ступ ку и на чи ну вред но ва ња и кван ти та тив ном ис ка зи
ва њу на уч но и стра жи вач ких ре зул та та ис тра жи ва ча об ја вљен у слу жбе ном 
гла сни ку бр. 38, од 14. апри ла 2008. го ди не, пред ви ђа бо до ва ње ра да на лек си ко-
гра фи ји, a oва од лу ка На ци о нал ног са ве та за на уч ни и тех но ло шки раз вој до при-
не ће успе шни јем ре а ли зо ва њу про јек та.

У пе ри о ду 2008–2012. одр жа не су 34 сед ни це Уре ђи вач ког од бо ра. Ин тен-
зив но се ра ди ло на на ру чи ва њу, пи са њу, до пу на ма, пре гле ду и кон цеп циј ском 
уса гла ша ва њу тек сто ва. Чла но ви струч них ре дак ци ја вр ши ли су струч ну ре дак-
ту ру тек сто ва, ко је су по том пре гле да ли и ве ри фи ко ва ли чла но ви Уре ђи вач ког 
од бо ра. У са рад њи са уред ни ци ма и чла но ви ма струч них ре дак ци ја, те ауто ри ма 
тек сто ва од ред ни ца струч ни тим лек си ко ре дак то ра ра дио је на до пу на ма и про-
ве ра ма по да та ка на ве де них у тек сто ви ма ру ко пи са пр вог то ма. та ко ђе, ра ди ло се 
и на кон цеп циј ском уса гла ша ва њу це ли не пр вог то ма, ускла ђи ва њу хе те ро ге них 
при сту па у об ли ко ва њу ен ци кло пе диј ских од ред ни ца раз ли чи тих стру ка и на ру-
чи ва њу но вих тек сто ва, за ко је се на кон струч не су пер ви зи је ис по ста ви ло да су 
из о ста ли из азбуч ни ка. по ред на ве де ног, ра ди ло се и на при ку пља њу илу стра-
тив ног ма те ри ја ла за пр ве две књи ге пр вог то ма, те на до пу на ма и из ме на ма 
азбуч ни ка за сло ва в, Г и Д. На XXXVI II сед ни ци, одр жа ној 2. XII 2009. го ди не, 
Уре ђи вач ки од бор при хва тио је пред лог ака де ми ка Ч. по по ва да се пр ви том ен-
ци кло пе ди је при ли ком пу бли ко ва ња раз де ли у две књи ге. На XLIV сед ни ци Уре-
ђи вач ког од бо ра, одр жа ној 2. III 2011. го ди не, при хва ћен је пред лог по де ле срп ске 
ен ци кло пе ди је на 10 то мо ва у 17 књи га (уз мо гућ ност евен ту ал них ко рек ци ја).

пре ма уго во ру ко ји је пот пи сан из ме ђу Ма ти це срп ске, срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти и За во да за уџ бе ни ке сред ства за штам па ње је у це ли ни обез-
бе дио За вод за уџ бе ни ке. при ход од про да је по кри ће уло же на сред ства за штам пу 
и при па да За во ду, ка ко би он по вра тио сво ја сред ства, док сА НУ и Ма ти ца срп-
ска до би ја ју по 500, а Уре ђи вач ки од бор 250 при ме ра ка. по сао штам па ња ен ци-
кло пе ди је до де љен је штам па ри ји „ро то гра фи ка” из су бо ти це. На кон што је рад 
на при пре ми ру ко пи са за штам пу и при ку пља њу илу стра тив ног ма те ри ја ла за вр-
шен, ру ко пис 1. књи ге I то ма (А–Бе о бан ка) пре дат је у штам пу 21. IX 2010. го ди не 
и од штам пан уочи сај ма књи га у Бе о гра ду. књи га je иза шла из штам пе ок то бра 
2010. и са др жи 1929 од ред ни ца на 707 стра на. На књи зи је са ра ђи ва ло 511 са рад-
ни ка и 114 чла но ва струч не ре дак ци је. Од штам па на је у 5000 при ме ра ка. пр ви 
при мер ци овог ка пи тал ног из да ња пред ста вље ни су на кон фе рен ци ји за штам пу 
ко ја је одр жа на у Бе о гра ду 20. ок то бра 2010. (уче сни ци: ака де мик Ни ко ла Хај дин, 
ака де мик Че до мир по пов, проф. др Дра ган ста нић, др Ми ло љуб Ал би ја нић, а при-
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су ство ва ли су и пред став ник Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој за ме ник 
ми ни стра проф. др ти бор са бо и чла но ви Уре ђи вач ког од бо ра срп ске ен ци кло пе-
ди је).

то ком сеп тем бра 2011, на кон што је рад на при пре ми ру ко пи са за штам пу и 
при ку пља њу илу стра тив ног ма те ри ја ла за вр шен, ру ко пис 2. књи ге I то ма (Бе о-
град–Бу штра ње) по ступ но је пре да ван у штам пу. ен ци кло пе ди ја је од штам па на у 
5000 при ме ра ка, а пр ви при мер ци су из ло же ни на сај му 24. ок то бра 2011. го ди не. 
књи га са др жи 1797 од ред ни ца на 690 стра на. На из ра ди тек сто ва од ред ни ца ан-
га жо ва но је 488 ауто ра и 118 чла но ва струч них ре дак ци ја.

До апри ла 2012. го ди не на ру че ни су сви тек сто ви за II том срп ске ен ци кло пе-
ди је (сло во в), од ко јих је на пи са но око 70%, а пре гле да но (пр ви пре глед) око 65%.

Лек сИ кОН пИ сА цА 
(Гра ђа за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је)

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић)

На тре ћој сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске 7. VII 2008. од лу че но је 
да се про је кат Лек си кон пи са ца при вре ме но за мр зне и да се од Ми ни стар ства за 
на у ку и тех но ло шки раз вој ре пу бли ке ср би је у 2009. го ди ни тра же са мо ми ни-
мал на фи нан сиј ска сред ства по треб на за рад ре дак ци је. На кон ре ви зи је кон цеп-
ци је про јек та и ре ви зи је Ал фа бе та ра то ком 2009. рад ће би ти на ста вљен.

пред сед ни штво Ма ти це срп ске пред ло жи ло је да се ме сто глав ног уред ни ка 
Лек си ко на по ве ри проф. др Љи ља ни пе ши кан Љу шта но вић. На кон раз го во ра са 
чла но ви ма пред сед ни штва Ма ти це срп ске и са чла но ви ма ре дак ци о ног од бо ра 
Лек си ко на она је при хва ти ла пред лог. то ком не ко ли ко рад них са ста на ка чла но ви 
ре дак ци је и проф. др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић до го во ри ли су се о ко ра ци-
ма ко је тре ба пред у зе ти ка ко би се ре ви ди ра ла кон цеп ци ја Лек си ко на и на ста вио 
рад. 

На Че твр тој сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске 17. XI 2008, у окви ру 
6. тач ке (раз ма тра ње пред ло га но ве кон цеп ци је Лек си ко на пи са ца), пред ло же но је 
да се проф. др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић име ну је за глав ног уред ни ка Лек
си ко на, да Мир ја на ка ра но вић, до са да шњи се кре тар ре дак ци је, бу де име но ва на 
за ре дак то ра, а да се кре тар ре дак ци је по ста не до са да шња хо но рар на са рад ни ца 
све тла на Ми ла ши но вић. та ко ђе је пред ло же но да у са став ре дак ци о ног од бо ра 
уђе и проф. др слав ко Гор дић. Усле ди ла је ди ску си ја у ко јој је не ко ли ко чла но ва 
Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске пред ло жи ло раз ли чи та ре ше ња за про блем кон-
цеп ци је Лек си ко на пи са ца, укљу чу ју ћи и пи та ње ње го вог на сло ва. На кон ди ску-
си је јед но гла сно је од лу че но да се фор ми ра рад на гру па ко ју би ода бра ло пред-
сед ни штво Ма ти це срп ске у до го во ру са се кре та ри ма Од бо ра Лек си ко граф ског 
оде ље ња и Оде ље ња за књи жев ност и је зик и да се о пи та њи ма ве за ним за Лек си
кон пи са ца још јед ном рас пра ви. 

У 2008. го ди ни об ра ђен је 181 пи сац на сло ва О и п, а до пу ње но је 65 об ра-
да. Об ра де су ре дак циј ски пре гле да не. 

У то ку 2009. до шло је до су штин ских кон цеп циј ских про ме на у ра ду на Лек
си ко ну, ко је су бит но ути ца ле на све об ли ке ак тив но сти ве за не за ње га.

пр ва сед ни ца ре дак ци о ног и Уре ђи вач ког од бо ра Лек си ко на пи са ца у но вом 
са зи ву одр жа на је 16. апри ла 2009. сед ни цом је пред се да ва ла глав на уред ни ца 
проф. др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић. Чла но ви Уре ђи вач ког од бо ра у це ли ни 
су се са гла си ли да ни је мо гу ће на ћи за до во ља ва ју ће ре ше ње за на ста вак ра да на 
Лек си ко ну пи са ца Ју го сла ви је, по што се по тен ци јал ни про бле ми (пи та ње пи сма, 
пи та ње ста ту са пи са ца из бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, пре све га) не мо гу 
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ре ши ти јед но став ним пре и ме но ва њем у Лек си кон пи са ца срп ске књи жев но сти и 
ре дук ци јом ал фа бе та ра. Исто вре ме но, по стиг ну та је и оп шта са гла сност да би 
сва ка ко би ло нео п ход но на ћи на чин да се пре зен ту је већ при ку пље на и у ма њој 
или ве ћој ме ри при пре мље на гра ђа, као и о то ме да не би тре ба ло пре ки да ти рад 
на лек си ко ну пи са ца, али да би тре ба ло на ћи ре ше ње при ме ре но ак ту ел ним кул-
тур ним и исто риј ским окол но сти ма и функ ци ји Ма ти це. 

Бу ду ћи да је кон текст у ко јем је про је кат за по чет пре го то во че тр де сет го ди-
на ра ди кал но из ме њен, а да је по тре ба за по да ци ма ко је лек си кон об ра ђу је и да ље 
при сут на (и на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је и ши ре), Уре ђи вач ки од бор је по-
ку шао да на ђе ком про ми сно ре ше ње ко је би омо гу ћи ло да се на уч но вред на гра ђа 
са чу ва и учи ни до ступ ном јав но сти и да се пре ва зи ђу про бле ми са ко ји ма се овај 
про је кат су сре ће још од 1991. го ди не. Уре ђи вач ки од бор је усво јио од лу ку да би 
тре ба ло у це ли ни об ја ви ти до сад при пре мље ну гра ђу, као и ону ко ја је тре нут но 
у фа зи до вр ша ва ња. Гра ђа би тре ба ло да бу де об ја вље на ла ти ни цом, под на сло-
вом Гра ђа за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је. У ову гра ђу би ле би укљу че не и об ра-
де о пи сци ма из бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, у оном оби му и ме ри у ко јој 
су већ до вр ше не или се тре нут но до вр ша ва ју (у скла ду са мо гућ но сти ма ко ји ма 
Ма ти ца бу де рас по ла га ла – ма те ри јал но и рад но). Уре ђи вач ки од бор сма тра да би 
се овим отво рио про стор за пла ни ра ње и по кре та ње Лек си ко на срп ске књи жев но
сти, за ко ји би ова ко об ја вље на гра ђа и већ об ја вље не све ске Лек си ко на по слу жи-
ли као дра го це но по ла зи ште. У скла ду с овом од лу ком за кљу че но је да би тре ба-
ло ре дак циј ски и уред нич ки пре гле да ти по сто је ћу гра ђу, ко ја об у хва та сло ва O–Z, 
те до пу ни ти и ко ри го ва ти по сто је ће је ди ни це, где је то по треб но, као и до вр ши ти 
оне је ди ни це ко је су у об ра ди, а по том све об ја ви ти у два то ма, ко ји би мо гли би ти 
ре а ли зо ва ни у при ме ре ној, ма ње ску пој и ма ње зах тев ној штам пар ско-гра фич кој 
фор ми. пре ли ми нар но гра ђа би мо гла бити пре зен то ва на и на ин тер не ту у ма њим 
це ли на ма.

Од лу ку ре дак ци о ног и Уре ђи вач ког од бо ра Лек си ко на пи са ца у пот пу но сти 
је при хва тио и по твр дио Управ ни од бор Ма ти це срп ске на VI сед ни ци, одр жа ној 
15. ју на 2009. 

У 2009. го ди ни оба вљан је ре дак тор ски и уред нич ки пре глед по сто је ће гра-
ђе. та ко ђе, до вр ша ва не су об ра де ко је су би ле у ра ду, с тим што је при то ме озби-
љан про блем пред ста вља ла не из ве сност и не ре дов ност хо но ра ра, ко ја је на ме та ла 
мак си мал но ан га жо ва ње са рад ни ка у Ма ти ци. 

то ком 2010. за вр ше но је до пу ња ва ње гра ђе на сло во О. ру ко пис је за кљу чен 
у ју лу, а књи га је иза шла из штам пе у сеп тем бру 2010. пе ти том Гра ђе за Лек си
кон пи са ца Ју го сла ви је об у хва та 193 од ред ни це на сло во О, уз про прат не ре ги стре 
(спи сак исто ри ја књи жев но сти, спи сак ен ци кло пе ди ја и лек си ко на, спи сак пе ри о-
ди ке и спи сак скра ће ни ца). У пред го во ру на сло вље ном „Лек си кон пи са ца Ју го
сла ви је” – че тр на ест го ди на ка сни је глав на уред ни ца проф. др Љи ља на пе ши кан 
Љу шта но вић об ја сни ла је окол но сти у ко ји ма се ово де ло об ја вљу је и из не ла раз-
ло ге за на ста вак и до вр ше ње про јек та.

пе ти том Гра ђе за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је пред ста вљен је јав но сти на 
сај му књи га у Бе о гра ду у ок то бру, за јед но са оста лим Ма ти чи ним из да њи ма.

то ком 2011. го ди не при сту пи ло се убр за ној об ра ди гра ђе на сло во п (Гра ђа 
на оста ла сло ва (R–Ž) ко ју ре дак ци ја по се ду је не ће би ти об ја вље на у окви ру овог 
про јек та, већ ће би ти ис ко ри шће на при са ста вља њу од ред ни ца за но ви про је кат 
Лек си кон пи са ца срп ске књи жев но сти)

па ра лел но са ра дом на Гра ђи за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је ре дак ци ја при-
пре ма но ви про је кат – Лек си кон пи са ца срп ске књи жев но сти. сед ни ца ре дак ци о-
ног и Уре ђи вач ког од бо ра Лек си ко на пи са ца одр жа на је 19. ма ја 2011. Чла но ви су 
рас пра вља ли о кон цеп ци ји но вог про јек та и са гла си ли се о рад ној вер зи ји упит-
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ни ка за из ра ду при ло га за но ви лек си кон. сви уред ни ци уче ству ју у из ра ди азбуч-
ни ка на сло ва А и Б и сво је при ло ге ша љу ре дак ци ји. 

срп скИ БИ О ГрАФ скИ реЧ НИк
(ру ко во ди лац про јек та: ака де мик Че до мир по пов)

У из ве штај ном пе ри о ду рад на срп ском би о граф ском реч ни ку од ви јао се 
под ру ко вод ством глав ног уред ни ка ака де ми ка Че до ми ра по по ва и Уре ђи вач ког 
од бо ра, уред ни ка стру ка и ре дак ци о ног од бо ра (др Бран ко Бе шлин, др ра до ван 
Би го вић, др Ми ле Бје ла јац, др Зла та Бо јо вић, мр Мир ја на Бо шков, др Ђор ђе Бу ба-
ло, мр Ми ли ца Бу јас, Ми ро вук са но вић, до пи сни члан сА НУ, др во јин с. Да бић, 
др Ђор ђе Ђу рић, др Зо ран т. Јо ва но вић, др Ма ри ја кле ут, ака де мик ва си ли је Ђ. 
кре стић, др пе тар в. кре стић, ака де мик во ји слав Ма рић, До бри ла Мар ти нов,  др 
пе тар Ми кић , др Бран ко Мом чи ло вић, др Ми ли вој Не нин, Алек сан дра Ни ко лић, 
мр Алек сан дра Но ва ков, др сре тен пет ко вић, др Да ни ца пе тро вић, та тја на пив нич-
ки Дри нић, др Ду шан по пов, мр Бра ни слав О. по по вић, др са во ско ко,  ака де мик 
Ник ша стип че вић , др Ири на су бо тић, др Дар ко та на ско вић, Дра ган ту бић,  ака-
де мик си ма Ћир ко вић , др Би ља на Ши му но вић Бе шлин и др Ма ри ца Шу пут).

пре ма пла ни ра ној ди на ми ци ра да у то ку 2008. го ди не сти гле су све би о гра-
фи је за че твр ти том ко ји об у хва та лич но сти чи ја пре зи ме на или име на по чи њу на 
сло ва И, Ј и ка. Би о гра фи је су пре гле да ли ре дак то ри, уред ни ци епо ха, уред ни ци 
стр укa и глав ни уред ник. пре гле да не би о гра фи је су уно ше не у ра чу нар, упо ре ђи-
ва не са ори ги на лом и ра ђе на је пр ва ко рек ту ра. Ме ђу на пи са ним би о гра фи ја ма 
био је ма њи број оних ко је ква ли те том ни су за до во љи ле кри те ри ју ме про јек та па 
су да те на по нов ну об ра ду. На пи са не су и би о гра фи је ма ње по зна тих лич но сти за 
ко је је тек на кон ис тра жи вач ког ра да са мих ауто ра утвр ђе но да не за до во ља ва ју 
ра ни је утвр ђе не кри те ри ју ме срп ског би о граф ског реч ни ка. сли чан је по сту пак 
и са би о гра фи ја ма стра на ца. тек ка да се на пи шу, утвр ђу је се да ли ула зе у срп ски 
би о граф ски реч ник или у по се бан фонд Азбуч ник стра на ца у срп ској исто ри ји. 
До би је не су и би о гра фи је лич но сти из Азбуч ни ка ко је су жи вот но де ло оства ри ле 
по сле 1945. го ди не, па су свр ста не у по се бан кор пус. 

Упо ре до са ра дом на че твр том то му те као је и рад на пе том то му (сло ва кв–ку, 
Л и Љ и М–Мао). ре ви ди ран је Азбуч ник, уне та је и про ве ра ва на ли те ра ту ра за све 
лич но сти. Уред ни ци епо ха и стру ка од ре ди ли су оби ме би о гра фи ја и ауто ре за њи-
хо во пи са ње. са рад ни ци ма су по сла та име на лич но сти са ли те ра ту ром и пред ви-
ђе ним оби мом. Уред ни ци и струч на еки па срп ског би о граф ског реч ни ка по тру-
ди ли су се да се за сва ку лич ност про на ђе аде ква тан са рад ник. 

Да би се при ку пио илу стра тив ни ма те ри јал, уред ни ца за фо то гра фи ју мр Алек-
сан дра Но ва ков пре гле да ла је фо то те ке зна чај них ар хи ва, му зе ја, га ле ри ја и дру-
гих на уч них и кул тур них ин сти ту ци ја. Нај ве ћи број фо то гра фи ја до би јен је без 
ма те ри јал не на док на де. ве ли ки труд уло жен је да се про на ђу по том ци лич но сти 
ко је су у Азбуч ни ку а ко ји по се ду ју фо то гра фи је сво јих пре да ка. Фо то гра фи је су 
се ви ше стру ко про ве ра ва ле и вр шио се ода бир. 

то ком 2009. го ди не при пре мљен је ру ко пис че твр тог то ма за дру го и ко нач но 
чи та ње ре дак то ра и глав ног уред ни ка. кон трол но чи та ње је оба вио Дра ган ту бић. 
при пре мљен је по пис ауто ра и по пис скра ће ни ца за пе ри о дич не пу бли ка ци је и 
ин сти ту ци је. Уред ни ца за фо то гра фи ју при пре мље не фо то гра фи је рас по ре ди ла је 
на од го ва ра ју ћа ме ста, уз лич но сти на ко је се од но се. књи га је иза шла из штам пе 
5. ју ла 2008. и са др жи 1741 би о гра фи ју и упут ни цу (сло во И – 356, Ј – 1118 и ка – 
267) и 586 фо то гра фи ја на 922 стра не. На књи зи је са ра ђи ва ло 344 са рад ни ка, 7 
уред ни ка епо ха и 11 уред ни ка стру ка. 
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Упо ре до са ра дом на че твр том то му ра ди ло се и на пе том (сло ва кв–Мао). 
то ком го ди не уред ни ци су пред ло жи ли ауто ре би о гра фи ја за пре о ста ле не по де-
ље не лич но сти. свим пред ло же ним са рад ни ци ма по сла та је ли те ра ту ра ко јом 
рас по ла же ре дак ци ја, као и ин фор ма ци ја о пред ви ђе ним оби ми ма тек сто ва. Они-
ма ко ји ни су у пред ви ђе ном ро ку до ста ви ли на пи са не тек сто ве по сла та су пи сма 
у ко ји ма се мо ле да до кра ја 2009. го ди не за вр ше сво је пре у зе те оба ве зе. Је дан део 
на пи са них би о гра фи ја је пре гле дан или су би ле на пре гле ду код ре дак то ра, уред-
ни ка епо ха, уред ни ка стру ка и глав ног уред ни ка. 

ре дак ци ја је за по че ла рад и на ше стом то му за ко ји се пла ни ра да об у хва ти 
лич но сти чи ја пре зи ме на или име на по чи њу на сло ва од Мар до Муш. Азбуч ник 
је ре ви ди ран и уно ше на је по сто је ћа ли те ра ту ра.

пре ма пла ни ра ној ди на ми ци ра да на про јек ту то ком 2010. го ди не сти гло је 
око 1200 би о гра фи ја за пе ти том ко ји тре ба да об у хва ти лич но сти чи ја пре зи ме на 
или име на по чи њу на сло ва: кв–ку, Л, Љ и М–Мао. Би о гра фи је су пре гле да ли ре-
дак то ри, уред ни ци епо ха, уред ни ци стр укa и глав ни уред ник, а за тим су уно ше не 
у ра чу нар и по том још два пу та чи та не ка ко би текст био што по у зда ни ји. Ме ђу 
на пи са ним би о гра фи ја ма био је од ре ђе ни број оних ко је ква ли те том ни су за до во-
љи ле кри те ри ју ме про јек та па су да те на по нов ну об ра ду, а на пи са не су и би о гра фи-
је ма ње по зна тих лич но сти ко је ни су об ја вље не. са рад ни ци ма ко ји ни су у до го во-
ре ном ро ку до ста ви ли на пи са не тек сто ве по сла та су пи сма у ко ји ма су под стак ну ти 
да у пред ви ђе ном ро ку за вр ше сво је пре у зе те оба ве зе.

Уред ни ца за фо то гра фи ју за вр ши ла је ис тра жи ва ње пор тре та у ин сти ту ци-
ја ма кул ту ре и у лич ним и по ро дич ним ар хи ви ма лич но сти. при ку пи ла је пре ко 
800 фо то гра фи ја, на кон иден ти фи ка ци је и про ве ре на пра вље на је се лек ци ја и за 
об ја вљи ва ње је при пре мље но око 600 фо то гра фи ја до брог ква ли те та. 

Упо ре до са ра дом на пе том ра ди ло се и на ше стом то му (сло ва Мар–Муш). 
то ком го ди не Азбуч ник је ре ди го ван и уне та је по сто је ћа ли те ра ту ра. Уред ни ци 
епо ха и стру ка од ре ди ли су оби ме лич но сти и пред ло жи ли ауто ре би о гра фи ја. 
ве ћем де лу пред ло же них са рад ни ка по сла та је ли те ра ту ра ко јом рас по ла же ре-
дак ци ја, као и ин фор ма ци ја о пред ви ђе ним оби ми ма тек сто ва. Је дан део би о гра-
фи ја за ше сти том већ је на пи сан и на ла зи се у ре дак ци ји реч ни ка.

До мар та 2011. го ди не сти гле су све би о гра фи је за пе ти том. пре гле да не би о-
гра фи је уно си ле су у ра чу нар Алек сан дра Ја ни чић и Алек сан дра Ни ко лић, на кон 
че га су вр ши ле ко рек тор ске ис прав ке. Мр Бра ни слав по по вић при пре мио је по-
пис ауто ра и по пис скра ће ни ца за пе ри о дич не пу бли ка ци је и ин сти ту ци је. 

све би о гра фи је још јед ном су пре гле да ли (дру го чи та ње), глав ни уред ник, 
ре дак то ри и оба вље но је кон трол но чи та ње. Уред ни ца за фо то гра фи ју при пре-
мље не фо то гра фи је рас по ре ди ла је на од го ва ра ју ћа ме ста, уз лич но сти на ко је се 
од но се. 

књи га је иза шла из штам пе 14. ок то бра 2011. и са др жи 1601 би о гра фи ју и 
упут ни цу (сло во кв–ку – 854, Л – 435, Љ – 59 и М–Мао – 253) и 568 фо то гра фи ја 
на 852 стра не. На књи зи је са ра ђи ва ло 336 са рад ни ка, 5 уред ни ка епо ха и 11 уред-
ни ка стру ка. 

Упо ре до са ра дом на пе том то му ра ди ло се и на ше стом то му (сло ва Мар до 
Муш). то ком го ди не уред ни ци су од ре ди ли оби ме и пред ло жи ли ауто ре би о гра-
фи ја. пред ло же ним са рад ни ци ма по слат је спи сак ли те ра ту ре ко јом рас по ла же 
ре дак ци ја, као и ин фор ма ци ја о пред ви ђе ним оби ми ма тек сто ва. Је дан део на пи-
са них би о гра фи ја је пре гле дан или их пре гле да ју ре дак то ри, уред ни ци епо ха, 
уред ни ци стру ка и глав ни уред ник. 

ре дак ци ја је за по че ла рад и на сед мом то му за ко ји се пла ни ра да об у хва ти 
лич но сти чи ја пре зи ме на или име на по чи њу на сло ва од Н до пес, а то је укуп но 
2246 лич но сти. Азбуч ник се ре ви ди рао и уно ше на је по сто је ћа ли те ра ту ра.
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с об зи ром на то да је ре ше но пи та ње по ли ца, при руч на би бли о те ка је уре ђе-
на и ка та ло шки су по пи са не по сто је ће пу бли ка ци је. Нај ве ћи део гра ђе на ла зи се у 
про сто ри ја ма срп ског би о граф ског реч ни ка, где је уред но сло жен. 

У пе ри о ду 2008–2012. го ди не одр жа но је шест сед ни ца Уре ђи вач ког и ре-
дак ци о ног од бо ра Срп ског би о граф ског реч ни ка. сед ни це су про те кле у кон-
струк тив ној ат мос фе ри, раз ма тра на су ва жна пи та ња и про бле ми ра да на про јек-
ту. До но ше не су од лу ке ко је су до след но спро ве де не. 

За хва љу ју ћи не пре ки ну том ис тра жи вач ком ра ду, Азбуч ник срп ског би о-
граф ског реч ни ка је до пу ња ван но вим лич но сти ма. На ста вљен је рад на екс цер-
пи ра њу гра ђе. Ис пи са ни ли сти ћи су уазбу че ни и упо ре ђе ни са Азбуч ни ком. та ко 
до би је ним по да ци ма до пу ње ни су по сто је ћи до си јеи. Лич но сти ко је ни су у 
Азбуч ни ку, а зна чај не су, пред ло же не су као до пу на Азбуч ни ку и фор ми ра ни су 
њи хо ви до си јеи. кор пус ма ње по зна тих лич но сти се стал но до пу ња вао но вим 
име ни ма и уазбу ча вао се. 

Ин те ре со ва ње на уч них рад ни ка за срп ски би о граф ски реч ник зна чај но је 
по ве ћа но. О то ме све до чи и по да так да се од 2008. до 2012. го ди не 198 но вих са-
рад ни ка укљу чи ло у рад на про јек ту, па их је са да укуп но 1021. Од по себ ног зна-
ча ја су са рад ни ци из уну тра шњо сти ср би је ко ји се ба ве ло кал ном исто ри јом и 
пред ла жу но ве зна чај не лич но сти ко је до са да ни су по сто ја ле у Азбуч ни ку.

За хва љу ју ћи ини ци ја ти ви проф. др Ду ша на Ни ко ли ћа, ге не рал ног се кре та-
ра, Азбуч ник че ти ри то ма реч ни ка по ста вљен је на сајт Ма ти це срп ске, као и 200 
ода бра них би о гра фи ја, ка ко би се јав ност и на овај на чин упо зна ла са ра дом на 
про јек ту. 

по ред че ти ри осо бе у стал ном рад ном од но су – мр Алек сан дре Но ва ков, та-
тја не пив нич ки Дри нић, мр Бра ни сла ва по по ви ћа и Дра га на туби ћa, на про јек ту 
су ра ди ли стал ни и по вре ме ни хо но рар ни са рад ни ци мр Ми ли ца Бу јас, Алек сан-
дра Ја ни чић и Алек сан дра Ни ко лић. Лек си ко ре дак тор Ми ли ца Бу јас је пре ста ла 
да ра ди а на ње но ме сто, од 15. ав гу ста 2011. го ди не, до шао је Ми ло рад ву ка ши-
но вић, ди пло ми ра ни прав ник, ко ји је од 1. ја ну а ра 2012. при мљен у стал ни рад ни 
од нос.

пре НУ Ме рА цИ ЈА НА срп скУ књИ ГУ
(уред ник пот про јек та: До бри ла Мар ти нов)

У окви ру ра да на срп ском би о граф ском реч ни ку за сно ван је пот про је кат 
пре ну ме ра ци ја на срп ску књи гу XVI II и XIX ве ка са на ме ром да се о ма ње по зна-
тим лич но сти ма до пу не би о граф ски по да ци. по да ци са ку пље ни из 527 књи га об-
ја вље них пу тем пре ну ме ра ци је ис пи са ни су на око 313.000 ли сти ћа, а до са да је 
иден ти фи ко ва но око 100.000 лич но сти пре ну ме ра на та ко ји чи не чи та лач ку пу-
бли ку XVI II и XIX ве ка.

то ком 2008. ка та ло шки за пи си о књи га ма об ја вље ним пу тем пре ну ме ра ци је 
ре ди го ва ни су за по тре бе пот про јек та. кон ста то ва но је да је нео п ход но са чи ни ти 
из ме не у про гра му ка ко би по да ци би ли пре зен то ва ни на пла ни ра ни на чин. 

при сту пи ло се уно ше њу по да та ка о лич но сти ма пре ну ме ра на та. И у овој 
фа зи ра да кон ста то ва но је да је по треб но ин тер ве ни са ти у про гра му за об ра ду 
пре ну ме ра ци је. 

У ра ду на пот про јек ту уче ство ва ли су струч ња ци Би бли о те ке Ма ти це срп-
ске: мр Ду ши ца Гр бић, Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Фин ка пје вач и Дра ги ца Ми-
јо вић. то ком 2009, 2010. и 2011. го ди не ни је се ра ди ло на овом пот про јек ту.
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еДИ цИ ЈА БИ БЛИ О ГрА ФИ Је
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Алек сан дра вра неш)

то ком из ве штај ног пе ри о да у окви ру еди ци је Би бли о гра фи је на ста вљен је 
рад на ре ди го ва њу дру гог то ма Срп ске би бли о гра фи је 1851–1879. ауто ра  Ду ша на 
пан ко ви ћа . У за вр шној фа зи је ре дак ту ра ру ко пи са (5000 би бли о граф ских је ди-
ни ца), ко ју ра ди Ма ри ја Јо ван цаи. 

ре дак ци ји је пре дат елек трон ски за пис Би бли о гра фи је о Ње го шу (18502007) 
ауто ра До бри ла Ара ни то ви ћа. Би бли о гра фи ја об у хва та 17.000 би бли о граф ских 
је ди ни ца. 

Уред ни штву је пре дат ма ши но пис и елек трон ски за пис Би бли о гра фи је срп
ске ги та ри стич ке ли те ра ту ре, ауто ра Уро ша Дој чи но ви ћа. књи га, оби ма 525 
стра на, са сто ји се од му зи ко ло шко-књи жев но-исто риј ске сту ди је и би бли о гра фи-
је од 876 је ди ни ца. ру ко пис су ре цен зи ра ли проф. др Ди ми три је Го ле мо вић и 
проф. др Алек сан дра вра неш.

У то ку је рад на Би бли о гра фи ји о сте ри ји, као и на Би бли о гра фи ји Ма ти це 
срп ске (у са рад њи са Би бли о те ком Ма ти це срп ске), ауто ра Ма ри је Јо ван цаи. 

На ста вљен је рад на фор ми ра њу азбуч ни ка Лек си ко на срп ских би бли о гра фа.
Одр жа не су три сед ни це Уред ни штва еди ци је Би бли о гра фи је до кра ја ка лен-

дар ске го ди не.
Збор ник ра до ва са на уч ног ску па „срп ска би бли о гра фи ја да нас” у пот пу но-

сти је ком пле ти ран, ре цен зи ран (проф. др Зла та Бо јо вић и Ми ро вук са но вић), 
оба вље не су ре дак ци ја, ко рек ту ра и лек ту ра тек сто ва. Збор ник је иза шао из штам-
пе 20. ок то бра 2008. го ди не. 

то ком из ве штај ног пе ри о да за по че ти су раз го во ри о по тре би стан дар ди за-
ци је би бли о граф ског ци ти ра ња, на ро чи то у окви ру пе ри о дич них из да ња Ма ти це 
срп ске, за шта је Уред ни штво има ло по др шку Лек си ко граф ског оде ље ња и пред-
сед ни штва Ма ти це. За хва љу ју ћи то ме, као и за хва љу ју ћи од го вор но сти уче сни ка 
у ди ску си ји на Окру глом сто лу (одр жа ном 29. ма ја 2009. го ди не у све ча ном са ло-
ну Ма ти це срп ске), као и на ред них ме се ци, пред ло же на је пред сед ни ку Ма ти це 
срп ске осно ва за но ве раз го во ре у ре дак ци ја ма и оде ље њи ма ка ко би смо ус пе ли 
да по стиг не мо до го вор о нај при хва тљи ви јем об ли ку и оби му би бли о граф ског ци-
ти ра ња, ко је би мо гло би ти пре по зна ва но као стил ци ти ра ња Ма ти це срп ске. Оче-
ку ју ћи за са да од го во ре од ре дак ци ја, Уред ни штво се на да да ће, у нај по жељ ни јем 
об ли ку, по ста вље ну иде ју и ре а ли зо ва ти.

От по че ло се са про це сом при пре ме за штам пу Би бли о гра фи је ча со пи са Ми
сао, оби ма 5030 би бли о граф ских је ди ни ца, ауто ра До бри ла Ара ни то ви ћа. Аутор 
је из вр шио пре ку ца ва ње би бли о гра фи је, та ко да ре дак ци ја рас по ла же ком пју тер-
ски об ра ђе ним тек стом. Ура ђен је ре ги стар ауто ра, пре во ди ла ца, ре ги стар раз ре-
ше них псе у до ни ма, ши фа ра и ини ци ја ла, ре ги стар не раз ре ше них псе у до ни ма, 
ши фа ра и ини ци ја ла као и пред мет ни ре ги стар. сход но од лу ци ко ја је до не та 2. 
ју на 2011. го ди не, ка да су уред ник Лек си ко граф ске ре дак ци је Ми лој ко кне же вић и 
Љу бо мир то до ро вић при су ство ва ли са стан ку у Ма ти ци срп ској чи ја те ма је би ла 
по ну да Ип слу жбе ног гла сни ка о са и зда ва штву при ли ком об ја вљи ва ња књи ге 
Би бли о гра фи ја ча со пи са Ми сао До бри ла Ара ни то ви ћа на ко јем је пред сед ник Ма-
ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов при хва тио са рад њу са Ип слу жбе ним гла-
сни ком и пре нео Уред ни штву еди ци је Би бли о гра фи је нај ва жни је де та ље раз го во ра, 
Уред ни штво је упу ти ло пи смо го спо ди ну кне же ви ћу са по зи вом да се са рад ња 
ре а ли зу је. пот пи си ва ње Уго во ра о са рад њи на об ја вљи ва њу Би бли о гра фи је ча со
пи са Ми сао усле ди ло је 1. де цем бра 2011. го ди не. 

За вр шен је рад на при пре ми за штам пу Би бли о гра фи је срп ске ги та ри стич ке 
ли те ра ту ре, ауто ра Уро ша Дој чи но ви ћа. књи га, оби ма 525 стра на, са сто ји се од 
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му зи ко ло шко-књи жев но-исто риј ске сту ди је и би бли о гра фи је од 1000 је ди ни ца. 
Ура ђе на је лек ту ра и ко рек ту ра тек ста, глав ни уред ник еди ци је из вр шио је пре-
глед тек ста и уз кон сул та ци је са ауто ром и лек то ром до го во ре на је по след ња ре-
ви зи ја тек ста.

Оде ље ње за дру штве не на у ке
НА се ЉА И стА НОв НИ ШтвО вОЈ вО ДИ Не

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Бра ни слав Ђур ђев)

Из у ча ва ње на се ља и ста нов ни штва у вој во ди ни за по че то је у окви ру На уч-
ног оде ље ња Ма ти це срп ске 1956. го ди не. На ста вље но је и ка да је ово Оде ље ње 
пре ра сло у Оде ље ње за дру штве не и Оде ље ње за при род не на у ке Ма ти це срп ске. 
про је кат је мул ти ди сци пли на ран и об у хва та ар хе о ло шка, исто риј ска, ет но ло шка, 
со ци о ло шка, ге о граф ска, де мо граф ска и дру га ис тра жи ва ња. Део де мо граф ских 
ис тра жи ва ња од ви ја се у са рад њи са Ив вој во ди не, се кре та ри ја том за де мо гра-
фи ју, по ро ди цу и дру штве ну бри гу о де ци. У окви ру овог про јек та у про те клом 
из ве штај ном пе ри о ду ра ђе но је на сле де ћим те ма ма.

со ци о ло шки мо дел одр жи вог ру рал ног раз во ја у нас
(но си лац те ме: проф. др Ми ло ван Ми тро вић)

Ова те ма на син те тич ки на чин по ве зу је ре зул та те пар ци јал них уви да у раз-
ли чи те аспек те и про бле ме ру рал ног раз во ја ср би је и опе ра ци о на ли зу је ауто ров 
те о риј ски кон цепт ру рал ног раз во ја у кон крет ним усло ви ма са вре ме ног срп ског 
дру штва.

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду на ста вље но је ис тра жи ва ње чи ни ла ца и 
мо де ла одр жи вог ру рал ног раз во ја у ср би ји. Опе ра ци о на ли зо ван је ак ци о ни мо-
дел си мул та ног ло кал ног и ру рал ног раз во ја у оп шти на ма брд ско-пла нин ског 
под руч ја ср би је. Ис так ну то је кре а тив но из на ла же ње ре ал ног и ра ци о нал ног, 
ела стич ног и ефи ка сног мо де ла по ве зи ва ња и ор га ни зо ва ња у осно ви ве о ма не до-
ста ју ћих чи ни ла ца ру рал ног раз во ја у на ве де ним ло кал ним сре ди на ма. по себ на 
па жња је по све ће на мо де ли ма ор га ни зо ва ња по тен ци јал них ак те ра, ва ло ри за ци је 
ре сур са, при ку пља ња сред ста ва и мо дер ни за ци је ин сти ту ци ја на ме сном и оп штин-
ском ни воу. рад је пре зен ти ран као увод ни ре фе рат на сим по зи ју му „се о ски да ни 
сре те на ву ко са вље ви ћа”, одр жа ном у при је по љу 24. и 25. ок то бра 2008. го ди не.

 У 2009. го ди ни при пре мљен је рад Кул ту ра као чи ни лац одр жи вог ру рал
ног раз во ја, ко ји је био из ло жен на ме ђу на род ном на уч ном ску пу Обра зо ва ње и 
кул ту ра у се ли ма Ср би је, одр жа ном на вла син ском је зе ру, 11. и 12. ју на 2009. го-
ди не, у ор га ни за ци ји срп ског удру же ња за со ци о ло ги ју се ла и по љо при вре де и 
За во да за про у ча ва ње се ла. 

У 2010. го ди ни као ре зул тат ис тра жи ва ња пу бли ко ван је рад под на сло вом 
Про бле ми одр жи вог ру рал ног раз во ја у Ср би ји, спо ме ни ца Јо ва на Ћи ри ћа – Од 
пу та ње до ауто стра де, Ниш 2010. го ди не.

ре зул та ти ис тра жи ва ња у 2011. го ди ни на на ве де ној те ми са оп ште ни су у ра ду 
Де мо граф ска ре про дук ци ја, по пу ла ци о на по ли ти ка и одр жи ви ру рал ни раз вој у 
Ср би ји на на уч ном ску пу ста нов ни штво Ју го и сточ не ср би је и со ци о кул тур на 
ди на ми ка, одр жа ном у Ни шу 13. ма ја 2011. го ди не, у ор га ни за ци ји цен тра сА НУ 
при Уни вер зи те ту у Ни шу. Збор ник ра до ва је у штам пи.

Да би се не га тив ни трен до ви пре о кре ну ли у сме ру одр жи вог ре ги о нал ног, 
ло кал ног и ру рал ног раз во ја, нео п ход на је нај пре про ме на не ра ци о нал но цен тра-
ли зо ва ног и пре ма спо ља за ви сног мо де ла гло бал ног дру штве но-еко ном ског раз-
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во ја ср би је. Но ви мо дел гло бал ног раз во ја пра ти ле би од го ва ра ју ће ме ре ал тер на-
тив не аграр не, по пу ла ци о не и кул тур не по ли ти ке на се лу, а по себ но у не раз ви је ним 
и стра те шки ва жним ју го и сточ ним под руч ји ма ср би је.

про бле ми при род ног при ра шта ја се о ског ста нов ни штва Ап вој во ди не
(но си лац те ме: проф. др Бра ни слав Ђур ђев)

Но си лац те ме проф. др Бра ни слав Ђур ђев у окви ру на ве де них ис тра жи ва ња 
уче ство вао је у пи са њу стра те ги је за под сти ца ње ра ђа ња у ре пу бли ци ср би ји, ко-
ја је усво је на у скуп шти ни ре пу бли ке ср би је 2008. го ди не.

Исти аутор је уре дио мо но гра фи ју Ста нов ни штво и до ма ћин ства АП Вој
во ди не по чет ком 21. ве ка (по кра јин ски се кре та ри јат за де мо гра фи ју, по ро ди цу и 
дру штве ну бри гу о де ци) и на пи сао сле де ћа по гла вља: Увод (7 стр.); по пи си и раст 
ста нов ни штва вој во ди не (9–27); раз ме штај и ур ба ни за ци ја (29–36); Обра зо ва ње 
(146–150); ет нич ка струк ту ра (151–157); вер ска струк ту ра (158–169) и ста нов ни-
штво вој во ди не – ста ње и про бле ми (227–232). У 2008. пре да ти су у штам пу у ча-
со пи се са фак то ром ути цај но сти и сле де ћи ра до ви: Djur djev, B, Bu ba lo, M, Iv kov, 
A.: Edu ca ti on and Sta tus of Wo men in Voj vo di na Pro vin ce, East Euro pe an Qu ar terly, 
de cem ber 2008; Djur djev, B, Vuk sa no vić, Iv kov-Dzi gur ski A.: Po si ti on of Mi no ri ti es in 
Voj vo di na Pro vin ce, Po pu la ti on, Spa ce and Pla ce.

се вер на Бач ка – ет но ло шке сту ди је
(но си лац те ме: проф. др Бран ко Ћу пур ди ја)

И 2008. го ди не на ста вље на су за по че та ет но ло шка и ан тро по ло шка ис тра-
жи ва ња, по себ но на те ми ко ло ни за ци ја по сле Дру гог свет ског ра та и про ме не ко-
је су се до го ди ле у жи во ту ко ло ни ста у ше зде се тим го ди на ма и ана ли за до не тих, 
за те че них и но во ство ре них вред но сти. 

Oбједињена су од ре ђе на ет но ло шка ис тра жи ва ња се вер не Бач ке и дру гих 
кра је ва ср би је и бив ше Ју го сла ви је (ис точ на ср би ја, Дре жни ца, за ле ђа Бо ке ко-
тор ске и дру ге ре ги је у текст ко ји је са оп штен на ску пу у За ви чај ном оде ље њу 
Град ске би бли о те ке у су бо ти ци и об ја вљен под на сло вом Но ви кон цепт ре ги о
нал не ет но ло ги је, „Ма га зин за афир ма ци ју ре ги о нал ног раз во ја”, су бо ти ца 2008, 
16–18. Мар та ме се ца одр жа не су 36. по ре ду кра кар ске ве че ри у Бај мо ку на ко ји-
ма се оку пља ју дре жнич ки ср би. На осно ву са ку пље не гра ђе пу бли ко ван је текст 
у Го ди шња ку Ма ти це дре жнич ке 2, Бај мок 2008.

 то ком 2009. го ди не ис тра жи ва ња на овој те ми од ви ја ла су се на не ко ли ко 
те ма ве за них за на се ља се вер не Бач ке. пред мет ис тра жи ва ња је аграр но-ма гиј ски 
оби чај, ду жи јан ца, ко ја се ме ђу Бу њев ци ма, у на се љи ма су бо тич ке и сом бор ске 
оп шти не одр жа ва на нов на чин у пе ри о ду од 98 го ди на; об ја вљен је рад Раз го во ри 
са Аном Бе шлић, Бу ње вач ки ка лен дар за про сту 2010. го ди ну, су бо ти ца 2010, Бу-
ње вач ки кул тур ни цен тар.

ет но ло шка и де мо граф ска ис тра жи ва ња Шај ка шке
(но си о ци те ме: др ве сна Мар ја но вић и мр Љу би ца Ива но вић)

ет но ло шка ис тра жи ва ња
(др ве сна Мар ја но вић)

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду до пун ским ис тра жи ва њи ма об у хва ће ни 
су по ро дич ни и лич ни оби ча ји у Шај ка шкој. У на ве де ним ме сти ма про ве ра ва на је 
од ре ђе на гра ђа ко ја се од но си на оби ча је ве за не за ро ђе ње и по ди за ње де це, пред-
школ ске уста но ве и укљу чи ва ње де це у „свет од ра слих”. Овом при ли ком је из вр-
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шен и по пис не ки де чи јих ига ра ко је ни су об у хва ће не у мо но гра фи ји Тра ди ци о
нал не деч је игре у Вој во ди ни, као и је дан број деч јег усме ног ства ра ла штва – бро-
ја ли це, бр за ли це.

ра ди за вр шет ка сту ди је под рад ним на зи вом Од по во ја до по кро ва – жи вот ни 
ци клус оби ча ја ста нов ни штва Шај ка шке још увек се из ве сни по да ци про ве ра ва ју 
и ве ри фи ку ју. Ис тра жи ва њи ма, за сно ва ним на син те зи об ред не прак се жи вот ног 
ци клу са, об у хва ће не су основ не фа зе ри ту а ла ве за них за ин те гра ци ју но вог чла на 
у дру штве ну сре ди ну. Уоче на су два фор ми ра на мо де ла ми шље ња и по на ша ња – 
је дан се од но си на услов но ре че но аутох то но ста нов ни штво Шај ка шке, а дру ги на 
но во до се ље но ста нов ни штво из бив ших кра је ва сФрЈ. 

Део при ку пље не гра ђе о жи вот ном ци клу су оби ча ја из Шај ка шке из ло жен је 
на сим по зи ју му с ме ђу на род ним уче шћем – Естет ска тра ди ци о нал на кул ту ра – 
Хлеб, у ор га ни за ци ји сА НУ и Уни вер зи те та у Ни шу, под на зи вом Култ ни хлеб у 
жи вот ном ци клу су оби ча ја у Шај ка шкој. рад је пре дат за штам пу (збор ник ра до ва 
с на уч ног ску па). 

су ми ра њем ра да мо же се кон ста то ва ти да су до са да шња ет но ло шка ис тра-
жи ва ња на те ре ну Шај ка шке, по том у ар хи ви ма, по ка за ла да су ри ту а ли ве за ни за 
по греб ну струк ту ру об ред не прак се са чу ва ни код ве ћи не ста нов ни шва, и пра во-
слав не и ка то лич ке про ве ни јен ци је. та ко ђе, уоче не су знат не про ме не у струк ту ри 
об ре да ве за них за ро ђе ње де те та, од но са пре ма вас пи та њу и со ци ја ли за ци ји де це 
(ка рак те ри стич ни су при ме ри из ти те ла). Осим то га и ве ро ва ња и ри ту а ли по све-
ће ни струк ту ри об ред не прак се ве за не за ро ђе ње де це у са вре ме ном до бу бле де те 
се са мо у фраг мен ти ма на зи ру и то ма хом у по ро ди ца ма у ко ји ма жи ви ви ше ге-
не ра ци ја за јед но.

 то ком ис тра жи вач ког ра да у 2011. го ди ни мо же се кон ста то ва ти да до са да-
шња ет но ло шка ис тра жи ва ња на те ре ну Шај ка шке, по том у ар хи ви ма (ру ко пи сно 
оде ље ње у Би бли о те ци Му зе ја срп ске пра во слав не цр кве, ет но граф ски ар хив сА НУ, 
ет но граф ска гра ђа у Упит ни ци ма ет но ло шког атла са Ју го сла ви је – ар хи ви ра на у 
ет но граф ском му зе ју у Бе о гра ду – 7 упит ни ка све ске бр. 4 по ка за ла су да су ри ту а-
ли ве за ни за по греб ну струк ту ру об ред не прак се са чу ва ни код ве ћи не ста нов ни-
штва, и пра во слав не и ка то лич ке про ве ни јен ци је. та ко ђе, уоче не су знат не про ме не 
у струк ту ри об ре да ве за них за ро ђе ње де те та, од но са пре ма вас пи та њу и со ци ја ли-
за ци ји де це (ка рак те ри стич ни су при ме ри из ти те ла). У про шло сти су же не ра ђа ле 
то ком чи та вог фер тил ног пе ри о да и без об зи ра на број ро ђе не де це. Ујед но за па жен 
је и при лич но ви сок сте пен мор та ли те та де це. Ме ђу тим, од дру ге по ло ви не 20. 
ве ка па до да нас са свим је дру га чи ја сли ка на та ли те та и од но са пре ма бро ју де це. 
Осим то га и ве ро ва ња и ри ту а ли по све ће ни струк ту ри об ред не прак се ве за не за 
ро ђе ње де це у са вре ме ном до бу бле де те се са мо у фраг мен ти ма на зи ру и то ма-
хом у по ро ди ца ма у ко ји ма жи ви ви ше ге не ра ци ја за јед но.

Де мо граф ска ис тра жи ва ња
(мр Љу би ца Ива но вић)

Ис тра жи ва ње ста нов ни штва Шај ка шке за по че то је по чет ком 2009. го ди не. 
при ку пљен је ве ли ки број по да та ка ко ји су нео п ход ни ка ко би се из а на ли зи ра ли 
по је ди ни аспек ти де мо граф ског раз во ја ове обла сти у Ју жно бач ком окру гу. рад 
на про јек ту ре зул то вао је у 2009. го ди ни са три ра да: 1) Про ме на бро ја ста нов ни
ка Шај ка шке од 1869. до 2002. го ди не; 2) При род ни при ра штај Ка ћа и ње гов ути
цај на про ме ну бро ја ста нов ни ка и 3) Мор та ли тет Шај ка ша у XX ве ку.

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду ис тра жи ва ња су се на ста ви ла ка ко би се 
при ку пио сав ма те ри јал нео п хо дан за де таљ ну ана ли зу свих аспе ка та де мо граф-
ских про бле ма ста нов ни штва Шај ка шке.
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то ком 2010. го ди не при ку пљен је ве ли ки број по да та ка нео п ход них за ана-
ли зу по је ди них аспе ка та де мо граф ског раз во ја ове обла сти у Ју жно бач ком окру гу. 

ра зул та ти ис тра жи ва ња пред ста вље ни су у три об ја вље на ра да:
– Љу би ца Ива но вић, Бра ни слав Ђур ђев, Про ме на бро ја ста нов ни ка Шај ка шке 

од 1869. до 2002. го ди не, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, све ска 
131, 2010. го ди не;

– Да ни е ла Ар се но вић, Љу би ца Ива но вић, Бра ни слав Ђур ђев, При род ни при ра
штај Ка ћа и ње гов ути цај на про ме ну бро ја ста нов ни ка, при род но -ма те ма-
тич ки фа кул тет, Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство, 2010;

– Љу би ца Ива но вић, Мор та ли тет Шај ка ша у 20. ве ку, Збор ник ра до ва Де-
парт ма на за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство.

На се ља вој во ди не – син те за
(но си лац те ме: проф. др сло бо дан Ћур чић)

то ком из ве штај ног пе ри о да ис тра жи ва ња су вр ше на на те ми ти по ло ги ја на се-
ља по ка рак те ри стич ним функ ци ја ма. Ана ли зе су се огра ни чи ле на град ска на се ља, 
ка ко би се утвр ди ла ево лу ци ја. Из вр ше не су ана ли зе за 1961, 1981. и 2002. го ди ну. 
као па ра ме тар узе та је струк ту ра ста нов ни штва пре ма де лат но сти. Из два ја ње гру-
па де лат но сти би ло је огра ни че но по да ци ма ко је пру жа ју по пи си ста нов ни штва. 
Из дво је не су че ти ри ка рак те ри стич не гру пе де лат но сти ко је ан га жу ју нај ве ћи број 
ак тив ног ста нов ни штва: по љо при вре да, ин ду стри ја, тр го ви на и оста ле услу жне 
де лат но сти. На се ља су ка те го ри зо ва на у че ти ри гру пе: на се ља у ко ји ма од ре ђе на 
функ ци ја има до ми нан тан зна чај, у ко ји ма има на гла шен зна чај, где је зна чај на 
функ ци ја и где има ма ли зна чај.

кон ста то ва но је да по за сту пље но сти по је ди них функ ци ја код вој во ђан ских 
гра до ва по сто ји ве ли ки сте пен уни форм но сти. са мо је дан од њих (Бе о чин) има 
до ми нант ну функ ци ју. код оста лих гра до ва функ ци је до се жу са мо до ка те го ри ја 
на гла ше ног зна ча ја или зна чај не функ ци је. код шест гра до ва тај сте пен раз ви је но-
сти до се жу са мо две функ ци је (Но ви сад, пе тро ва ра дин, вр бас, ку ла, цр вен ка и 
Но ви Бе чеј), а код ве ћи не три ка рак те ри стич не функ ци је. код два гра да (сен та и 
Бач ка то по ла) све че ти ри ка рак те ри стич не функ ци је има ју под јед нак зна чај. Усло-
вље ност град ских функ ци ја при род ним усло ви ма ми ни мал на је.

ро ђе ње и смрт у кул ту ри ста нов ни штва Шај ка шке
(но си лац те ме: др ве сна Мар ја но вић)

Ис тра жи ва ња на те ре ну у про те клом из ве штај ном пе ри о ду спро ве де на су у 
сле де ћим ме сти ма: ко виљ, каћ, Го спо ђин ци, Жа баљ, На даљ, Чу руг, Бач ко Гра ди ште. 
Ис пи та но је 56 ка зи ва ча оба по ла ста ро сне струк ту ре од 36 до 78 го ди на. Ис тра жи-
ва ни су по ро дич ни и лич ни оби ча ји у Шај ка шкој фо ку си ра ни на об ре де ко ји се од-
но се на фол клор но/ре ли ги о зно схва та ње ро ђе ња у ужој/ши рој за јед ни ци код ста-
нов ни штва Шај ка шке; зна че ње ге не тич ког на сле ђа у ре ги о ну, при прем ни об ре ди 
око рoђења де те та, схва та ње сим бо лич ке уло ге му шког/жен ског де те та, пи та ње род-
них и пол них раз ли ка же на ро ди ља/не рот ки ња – по зи ци ја у за јед ни ци, оби ча ји и 
ве ро ва ња на кон ро ђе ња де те та. кон ста то ва но је да су ин фор ма то ри за по ста вље-
не те ме све мла ђе осо бе, ста ро сне до би до 60 го ди на, али да у до не кле из ме ње ној 
фор ми по зна ју ста ри је мо де ле у по на ша њу у сег мен ти ма жи вот ног ци клу са.

До са да шњим ис тра жи ва њи ма кон ста то ва но је да пре по зна тљи ва тра ди ци о-
нал на кул ту ра не пред ста вља из у зе так од из ве сних уни вер зал них пра ви ла. У вре ме 
ис тра жи ва ња у се ли ма Шај ка шке ста нов ни штво по но во ус по ста вља сво ју ре ли-
ги о зност, ко јом се од ли ко ва ло у про шло сти – тј. њи хо ва ви зи ја све та би ла је, и 
до не кле је и да нас, ди хо том на и са сто ји се од две пот пу но раз ли чи те ре ал но сти: 
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ово зе маљ ске и оно зе маљ ске, обе под јед на ко ва жне за ње гов оп ста нак. Уоч љи во је 
да су ове две ре ал но сти и да нас ме ђу соб но по ве за не и да их од ли ку је праг ма тич-
ност, на јед ној стра ни, и ри ту ал на ма ни пу ла ци ја, на дру гој, те их струк ту ри ше 
исто на че ло.

спе ци фич но сти со ци ја ли за ци је де це и омла ди не у вој во ди ни и по ја ва на си ља
(но си лац те ме: проф. др Гор да на вук са но вић)

циљ пред ло же не те ме је био да се ис пи та: рас про стра ње ност на си ља ме ђу 
уче ни ци ма основ но школ ског уз ра ста; ути цај по ро ди це на по ја ву/пре вен ци ју на-
си ља; ути цај шко ле на по ја ву/пре вен ци ју на си ља; ути цај со ци јал ног окру же ња на 
по ја ву/пре вен ци ју на си ља.

У то ку из ве штај ног пе ри о да ре а ли зо ва не су све пред ви ђе не ета пе ра да на те ми: 
ши ре упо зна ва ње са ре ле вант ном на уч ном и струч ном ли те ра ту ром; из ра да узор-
ка (ис тра жи ва њем је об у хва ће но око 800 уче ни ка осмог раз ре да основ не шко ле); 
из ра да упит ни ка за при ку пља ње по да та ка; при ку пља ње по да та ка; унос и об ра да 
по да та ка.

Ис тра жи ва ња на овој те ми ре а ли зо ва на су у то ку из ве штај ног пе ри о да и об у-
хва та ју уче ни ке основ них шко ла на под руч ју вој во ди не. као по себ не це ли не ис тра-
жи ва ни су: а) рас про стра ње ност на си ља ме ђу уче ни ци ма основ но школ ског уз ра ста; 
б) ути цај по ро ди це на по ја ву, од но сно пре вен ци ју на си ља; в) ути цај шко ле на по ја-
ву од но сно пре вен ци ју на си ља, г) ути цај со ци јал ног окру же ња на по ја ву од но сно 
пре вен ци ју на си ља. Ис тра жи ва њем су об у хва ћеи уче ни ци осмог раз ре да из пет-
на ест основ них шко ла са под руч ја Но вог са да. 

то ком 2010. го ди не на ста вљен је рад на ши рем упо зна ва њу ре ле вант не на уч-
не и струч не ли те ра ту ре. Исто вре ме но рад на те ми је об у хва тио и ана ли зу и ин тер-
пре та ци ју при ку пље них ем пи риј ских по да та ка.

У то ку 2011. го ди не при ку пља на је гра ђа о ка рак те ри сти ка ма обра зов ног си-
сте ма на ни воу сред њих шко ла и ви со ког обра зо ва ња, а с ци љем да се ис тра же 
чи ни о ци ко ји ути чу на про фе си о нал ну ори јен та ци ју мла дих.

Исте го ди не об ја вље на је и мо но гра фи ја По пла ве: узро ци, по сле ди це и по
ступ ци за њи хо во ис тра жи ва ње, ко ја је де лом ра ђе на и у окви ру про јек та „На се-
ља и ста нов ни штво”.

про бле ми при род ног при ра шта ја се о ског ста нов ни штва Ап вој во ди не
(но си лац те ме: проф. др Бра ни слав Ђур ђев)

рад на те ми ре зул то вао је у 2009. го ди ни са два ра да ко ји су пр пре мље ни за 
че твр ти сим по зи јум „Ака де мик Бе ри слав Бе та Бе рић”, а ко ји је, уме сто да бу де 
одр жан 13. и 14. но вем бра 2009, од ло жен за про ле ће 2010. го ди не. пр ви рад под 
на сло вом Ефи ка сност про на та ли тет не по пу ла ци о не по ли ти ке на пи са ли су Бра-
ни слав с. Ђур ђев, Ђор ђе ра ко че вић и Да ни е ла Ар се но вић, а дру ги под на сло вом 
Про ме не бро ја ста нов ни ка Шај ка шке од 1869. до 2002. го ди не на пи са ли су Љу би-
ца Ива но вић и Бра ни слав с. Ђур ђев. 

та ко ђе, на на уч ном ску пу „сто го ди шњи ца ро ђе ња ака де ми ка Бра ни сла ва Бу-
ку ро ва”, ко ји је одр жан 16. де цем бра 2009. у Ма ти ци срп ској, пред ста вљен је рад 
Бра ни сла ва с. Ђур ђе ва и Да ни е ле Ар се но вић Са вре ме ни про бле ми у про у ча ва њу 
ста нов ни штва Вој во ди не. У ра ду се по ми ње укуп но се дам ак ту ел них про бле ма 
ко ји оте жа ва ју про у ча ва ње ста нов ни штва вој во ди не на по чет ку два де сет пр вог 
ве ка: по ме ра ње да ту ма по пи са 2002, про ме не де фи ни ци је стал ног ста нов ни штва, 
раз ли чи те де фи ни ци је у рас по ло жи вим по да ци ма те ку ће ста ти сти ке, сма ње ни број 
рас по ло жи вих по да та ка те ку ће ста ти сти ке, не до ста так бил те на те ку ће ста ти сти ке, 
не до ста так ре ги стра ста нов ни штва и не до ста так цен тра за по пу ла ци о не сту ди је.
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У 2010. го ди ни при пре мљен је за штам пу рад Бра ни сла ва Ђур ђе ва, та ма ре 
Лу кић, Ми ла на цвет ко ви ћа Ho u se hold Com po si ti on and Well Be ing of Ru ral Ser bia 
in the Se cond Part of 19th Cen tury. рад је пре дат уред ни ку ча со пи са са ISI ли сте 
,,Jo ur nal of Fa mily Hi story” и иза шао је из штам пе у 2012. го ди ни. Дру ги рад: Бра ни-
слав Ђур ђев, Љу би ца Ива но вић, Про ме не бро ја ста нов ни ка Шај ка шке 1869–2002. 
го ди не са оп штен је на че твр том сим по зи ју му о одр жи вом ре ги о нал но-де мо граф-
ском раз во ју „Ака де мик Бе ри слав Бе та Бе рић” и об ја вљен у Збор ни ку Ма ти це 
срп ске за дру штве не на у ке, све ска 131.

У 2011. го ди ни об ја вљен је рад Де мо граф ски раз вој Вој во ди не – ста ње и пер
спек ти ве у Збор ни ку ра до ва Де парт ма на за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство 
(број 39, стр. 5–18, 2011). Ауто ри ра да су Бра ни слав Ђур ђев, Да ни е ла Ар се но вић и 
Ми лан цве та но вић. 

У ра ду је при ка зан раз вој ста нов ни штва Ауто ном не по кра ји не вој во ди не у 
пр вој де це ни ји 21. ве ка, а за тим је дат ње гов бу ду ћи тренд у де це ни ји пред на ма. 
До би је ни ре зул та ти ука зу ју на не по вољ не тен ден ци је због успо ре ног де мо граф-
ског ра ста, чи ње ни це да број умр лих над ма шу је број жи во ро ђе них, из ра же ног 
про це са де мо граф ског ста ре ња, рас про стра ње но сти са мач ког жи во та, као и због 
ути ца ја ми гра ци о них про це са. 

ре зул та ти ис тра жи ва ња об ја вље ни су и у мо но гра фи ји Ме ре по пу ла ци о не по
ли ти ке ло кал них са мо у пра ва Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не (ауто ри: др Мир ја на 
ра ше вић, др Бра ни слав Ђур ђев, др Ни ла ка пор ста ну ло вић, др Ана Га ври ло вић и 
Ђор ђе ра ко че вић. Из да ва ње мо но гра фи је фи нан си рао је по кра јин ски се кре та ри-
јат за здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју.

пер цеп ци ја дру штва и вла сти тог по ло жа ја сту дент ске омла ди не у вој во ди ни
(но си лац те ме: проф. др сло бо дан ка Мар ков)

Ис тра жи ва ња на овој те ми од но си ла су се на ем пи риј ско ис тра жи ва ње дру-
штве ног по ло жа ја сту де на та и њи хо вог од но са пре ма бу дућ но сти.

На осно ву рас по ло жи вих по да та ка при пре мље на су два тек ста: Ста во ви 
сту де на та пре ма пред у зет ни штву и пред у зет ни ци ма и Мо ти ва ци ја сту де на та 
за пред у зет ни штво. У њи ма је ука за но да су сту ден ти све сни зна ча ја раз во ја пре-
ду зет ни штва у ср би ји као јед ног од кључ них сек то ра у еко ном ском раз во ју, као и 
да су вр ло кри тич ни пре ма уло зи др жа ве у ства ра њу усло ва за раз вој сек то ра ма-
лих и сред њих пред у зе ћа. Део ре зул та та ис тра жи ва ња пре зен ти ран је на ви ше 
окру глих сто ло ва. текст под на сло вом Уло га ло кал ног ста нов ни штва у раз во ју 
екоту ри зма: ста во ви гра ђа на вој во ђан ских гра до ва на Ду на ву ре зул тат је ши рих 
ис тра жи ва ња на про јек ту На се ља и ста нов ни штво.

У 2009. го ди ни у окви ру на ве де не те ме за вр шен је рад на ре дак ци ји ин тер вјуа 
и сре ђи ва њу гра ђе о ре спо ден ти ма при ку пље не из ра зних из во ра. циљ је да се 
јав но сти пре зен ту ју раз ли чи та ис ку ства сту дент ске по пу ла ци је то ком го ди на 
кри зе и тран зи ци је (из ви зу ре оних ко ји су оста ли у зе мљи и оних ко ји су оти шли 
у ино стран ство) и од нос пре ма бу дућ но сти. Ма те ри јал ће би ти пре дат ре дак ци ји 
за об ја вљи ва ње или у фор ми гра ђе или као по себ на пу бли ка ци ја. 

Ме то до ло шке спе ци фич но сти ис тра жи ва ња со ци јал них 
по сле ди ца еле мен тар них не по го да

(но си лац те ме: проф. др Гор да на вук са но вић)

У то ку 2008. го ди не за вр ше но је при ку пља ње гра ђе за ана ли зу мо гућ но сти 
при ме не ви зу ел не со ци о ло ги је у ис тра жи ва њи ма еле мен тар них не по го да. Од по-
чет ка по пла ве, 20. априлa 2005, ви зу ел ни из во ри при ку пља ни су у три раз ли чи та 
вре мен ска тре нут ка. њи хо во по ре ђе ње ће омо гу ћи ти да се уоче и про ме не у ми-
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шље њу ис пи ти ва не по пу ла ци је. Део гра ђе – деч ји цр те жи – пред ста вље ни су на из-
ло жби По пла ве – Ја ша То мић 2005. го ди не у Ма ти ци срп ској 5–12. де цем бра 2008. 
го ди не.

У истом пе ри о ду ана ли зи ра на је и ли те ра ту ра из обла сти ви зу ел не со ци о ло-
ги је, с ци љем да се ис пи та уло га ви зу ел них из во ра у ис тра жи ва њу узро ка, по сле-
ди ца по пла ве и из ра ди про гра ма за њи хо во спре ча ва ње.

по ред ана ли зе рас по ло жи ве гра ђе и кри тич ког пре и спи ти ва ња уло ге ви зу-
ел не со ци о ло ги је у со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма, ука зу је се и на ме то де ко је се 
мо гу при ме ни ти упо ре до са по ме ну том и та ко до при не ти ства ра њу пот пу ни је из-
вор не гра ђе, це ло ви ти јем са гле да ва њу со ци јал них узро ка и по сле ди ца еле мен тар-
них не по го да и раз во ју стра те ги је за њи хо во от кла ња ње.

ква ли тет жи во та и се о ска кул ту ра
(но си лац те ме: проф. др Дра ган ко ко вић)

Ис тра жи ва ње ква ли те та жи во та по ве зу је се са по тре ба ма и вред но сти ма. ква-
ли тет жи во та под ра зу ме ва, нај че шће, оства ре ње бла го ста ња лич но сти, ње но за до-
вољ ство или не за до вољ ство жи во том. За ква ли тет жи во та се ка же да је при лич но 
ма гло вит по јам, јер се по ста вља пи та ње има ли уоп ште не чег што ни је ква ли тет 
жи во та.

У 2008. го ди ни ис тра жи ва ни су ин ди ка то ри ква ли те та жи во та, а по себ но су 
те сти ра ни: ква ли тет функ ци о ни са ња со ци јал них ин сти ту ци ја на се лу, ква ли тет 
ко му ни ка ци је, ква ли тет хра не од но сно ис хра не, сте пен за га ђе но сти жи вот не сре-
ди не, сте пен на се ље но сти ста нов ни штва и сте пен те шко ћа жи во та уоп ште.

ре зул та ти ис тра жи ва ња су пред ста вље ни на 23. на уч ном ску пу „Да ни сре-
те на ву ко са вље ви ћа” 24. и 25. ок то бра 2008. у при је по љу.

У мно гим ис тра жи ва њи ма ква ли тет жи во та се за пра во по и сто ве ћу је са гра ни-
ца ма со ци јал не ста ти сти ке и све то пред ста вља ве ли ку те шко ћу у ис тра жи ва њу 
овог ма гло ви тог пој ма. ква ли тет жи во та се раз ма тра у скла ду са ви шим ти пом 
по тре ба у ко је сва ка ко спа да ју кул тур не по тре бе, обра зов не по тре бе, по тре бе за 
са мо ак ту а ли за ци јом, са мо о дре ђе њем итд. Хи је рар хи ја по тре ба, ко ју је раз ра дио 
Абра хам Ма слов, ства ра осно ву за од ре ђе ње са др жа ја ква ли те та жи во та. Осла ња-
ју ћи се на ње го ве ра до ве мно ги ис тра жи ва чи ква ли тет жи во та по ве зу ју са за до-
во ље њем по тре ба по је дин ца у то ку не ког вре мен ског пе ри о да. с дру ге стра не, у 
мно гим ис тра жи ва њи ма при сут не су и дру га чи је по зи ци је у ис тра жи ва њу ква ли-
те та жи во та, где се на гла ша ва да ква ли тет жи во та зна чи ис пи ти ва ње раз ли чи тих 
ни воа за до вољ ства и не за до вољ ства. У по ве зи ва њу ква ли те та жи во та и кул ту ре, 
нај о чи ти је се огле да зна чај тзв. ви ших по тре ба ко је под ра зу ме ва ју оства ре ње 
аутен тич не лич но сти, ње но за до вољ ство и не за до вољ ство жи во том и тра га ње за 
соп стве ним ис пу ње њем. 

Ути цај тем пе ра ту ре ва зду ха на се зо нал ност мор та ли те та у Но вом са ду
(но си лац те ме: мр Да ни е ла Ар се но вић)

пред мет ис тра жи ва ња ове но ве те ме на про јек ту На се ља и ста нов ни штво 
Вој во ди не је сте кре та ње оп штих и спе ци фич них сто па мор та ли те та у за ви сно сти 
од го ди шњег до ба, од но сно тем пе ра ту ре ва зду ха у пе ри о ду 1895–2009. го ди не. 
Ути цај се зо нал но сти на мор та ли тет на гло бал ном ни воу у сфе ри је ин те ре со ва ња 
на уч ни ка ду ги низ го ди на и пред мет је про у ча ва ња дру штве них ге о гра фа, де мо гра-
фа и ле ка ра ши ром све та. Ана ли зом ути ца ја се зо нал но сти на мор та ли тет у Но вом 
са ду пр ви пут ће се код нас до би ти ре зул та ти о ути ца ју тем пе ра ту ре ва зду ха на 
смрт ност ста нов ни штва на од ре ђе ном под руч ју у на шој зе мљи. 
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то ком 2011. го ди не на Уни вер зи те ту етвош Ло ранд у Бу дим пе шти, у би бли-
о те ци Де парт ма на за ме те о ро ло ги ју, при ку пље ни су нео п ход ни по да ци о кли ми 
(тем пе ра ту ри ва зду ха). по да ци су узе ти за пе риод од 1895. до 1918. го ди не, а ко ри-
сти ће се при ли ком ана ли зе се зо нал но сти мор та ли те та. по ред то га, на те ре ну Но вог 
са да при ку пље ни су сви нео п ход ни по да ци из ма тич них књи га умр лих за пе ри од 
од 1895. до 2009. го ди не. по ред укуп ног бро ја умр лих по ме се ци ма и го ди на ма, 
при куп ље ни су и по да ци о узро ци ма смр ти, ста ро сти и по лу умр лих ли ца.

то по ни ми ја сред њо ве ков ног сре ма
(но си лац те ме: Жар ко Ди мић)

то ком до са да шњег ра да об ра ђе на је ре ле вант на ли те ра ту ра, ка ко она нај ста-
ри ја та ко и они из во ри ко ји су ре зул тат нај но ви јих ис тра жи ва ња. пр вен стве но се 
ми сли на пу бли ка ци је сред њо ве ков не гра ђе од стра не ма ђар ских, али и дру гих 
исто ри ча ра, пу то пи са ца, хро ни ча ра (Gyögy Fe jer, Gusytáv Wen zel, Pesty Frigyes, Imre 
Nagy, Gyula Nagy, Csan ki Dezsö, E. Malysy, Ca ro lus Wag ner, Al be ri cus Aqu en sis, 
An sber tus). та ко ђе, ко ри шће на је и гра ђа по хра ње на у на шим ар хи ви ма и срод ним 
уста но ва ма (Исто риј ски ар хив срем, срем ска Ми тро ви ца, Ар хив вој во ди не, Ар хив 
сА НУ у срем ским кар лов ци ма, За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у срем ској 
Ми тро ви ци), и то она ко ја се од но си на 18. век. У пи та њу су ра зни по пи си ста нов-
ни штва, се ла и пу ста ра, као и ски це и опи си раз гра ни че ња ма на стир ских и вла-
сте лин ских има ња у том пе ри о ду. До са да је иден ти фи ко ва но и об ра ђе но ви ше од 
300 на се ља, с тим да овај број ни је ко на чан. Ме ђу њи ма има и оних ко ји до са да 
ни су би ли за бе ле же ни у на шој ли те ра ту ри или им је не по зна та ло ка ци ја.

то ком 2010. го ди не на ста ви ло се са при ба вља њем и об ра дом гра ђе и ли те ра-
ту ре ко ја се де ли мич но или у це ли ни ба ви сред њо ве ков ним пе ри о дом у на шим 
кра је ви ма. по ред ра до ва по хра ње них у би бли о те ка ма и ар хи ва ма, до бар део ра-
до ва је при ба вљен пре ко ин тер не та.

Хро но ло шки ово ис тра жи ва ње об у хва та пе ри од од пр вих по ме на по је ди них 
срем ских на се ља то ком сред њег ве ка (XI век), па све до па да сре ма под тур ску 
власт, тј. до Мо хач ке бит ке 1526. го ди не.

У то ку 2011. го ди не глав ни део ис тра жи ва ња, по пис свих ме ста, кон ци пи ран 
је та ко да су на се ља на ве де на азбуч ним ре дом. На по чет ку је да то име на се ља, 
она ко ка ко је оно пр ви пут за бе ле же но у из во ру. Да ље су хро но ло шки на во ђе ни и 
дру ги об ли ци име на она ко ка ко су се по ја вљи ва ли у из во ри ма. У слу ча је ви ма где 
смо има ли при ступ из во ру, у за гра ди је ци ти ран део у ко ме се по ми ње до тич но ме-
сто, али без на во ђе ња ши рег кон тек ста. На кра ју од ред ни це учи њен је по ку шај да 
се на осно ву прет ход них по ми ња ња, уко ли ко је то уоп ште би ло мо гу ће, за сва ко 
ме сто утвр ди ње гов та чан или при бли жан по ло жај. Ов де се мо ра има ти у ви ду да 
су по је ди на на се ља би ла не ста бил ног ти па, те да су се услед ра зних при род них и 
дру штве них про ме на по ме ра ла у јед ном или дру гом прав цу, али, опет, рет ко пре-
да ле ко од њи хо ве са да шње ло ка ци је. Ово се на ро чи то од но си на ме ста у До њем 
сре му ко ја су би ла из ло же на по ја ви под зем них во да и че стих по пла ва. За ло ци ра ње 
по ло жа ја ко ри шће не су ста ре и но ве ге о граф ске, то по граф ске, ка та стар ске ма пе и 
пла но ви, ко је су за сва ко ме сто, та ко ђе, на ве де не у на по ме на ма. И у овом слу ча ју 
обил но су ко ри шће не ма пе до ступ не на ин тер не ту (di gi tal gal lery.nypl.org, la za rus.
el te.hu, scc.di gi tal.nb.rs).

 Нај ва жни ји до ку мент за иден ти фи ко ва ње срем ских ме ста био је срем ски 
деф тер из 1566/7. го ди не. У ра ду ни су об ра ђе на ве ћа град ска на се ља по пут Зе му на, 
срем ске Ми тро ви це, пе тро ва ра ди на и слан ка ме на, о чи јој сред њо ве ков ној про-
шло сти је до ста пи са но, а њи хов зна чај и уло га у том пе ри о ду пре ва зи ла зе окви ре 
ово га ра да.
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У при ло гу су да те че ти ри ма пе сре ма за пе ри о де XI–XI II, XIV, XV и XVI век, 
у ко ји ма су уцр та на сва по ме ну та на се ља чи ји је по ло жај тач но или при бли жно 
утвр ђен.

Днев не ми гра ци је ак тив ног ста нов ни штва вој во ди не
(но си лац те ме: проф. др сло бо дан Ћур чић)

Ис тра жи ва ња на овој те ми за по че ла су 2010. го ди не и би ће за вр ше на до кра ја 
овог сред њо роч ног пла на, 2012. го ди не. Део су ге о граф ских ис тра жи ва ња ка рак-
те ри сти ка ста нов ни штва ко ја су пред ста вље на у че ти ри об ја вље не књи ге о бро ју 
ста нов ни ка, до се ља ва њи ма у вој во ди ну и би о ло шким струк ту ра ма ста нов ни-
штва у вој во ди ни. Днев не ми гра ци је пред ста вља ју ва жан фак тор у ге о граф ским 
ис тра жи ва њи ма, јер у са вре ме ним про це си ма се кун дар не фа зе ур ба ни за ци је че-
сто су пре су дан фак тор тран сфор ма ци је ур ба них и ши рих про сто ра. Осим то га 
днев не ми гра ци је су је дан од пре суд них фак то ра це ло куп ног раз во ја по пу ла ци ја 
по је ди них ме ста и пред ста вља ју пр ву фа зу рас по де ле функ ци ја уну тар ур ба них 
под руч ја.

то ком 2010. го ди не, пр ве го ди не ра да на овој те ми, као што је и пла ни ра но, 
при ку пље ни су и об ра ђе ни по да ци по пи са ста нов ни штва из 1961, 1971, 1981, 1991. 
и 2002. го ди не о бро ју днев них ми гра на та до ни воа на се ље них ме ста, и оста ли де-
мо граф ски по да ци по треб ни за ова про у ча ва ња (број ста нов ни ка на се ља, еко ном-
ски по ло жај ста нов ни ка, ста рост ста нов ни штва и др.), као и по треб на ли те ра ту ра. 
Да ља ис тра жи ва ња мо ра ће са че ка ти по пис ста нов ни штва 2011. го ди не и об ја вљи-
ва ње по треб них по да та ка.

то ком 2011. го ди не вр ше на су ис тра жи ва ња и за по че ло се са пи са њем пр ве 
вер зи је тек ста ко ји се од но си на днев не ми гра ци је у гра ви та ци о ним под руч ји ма 
бач ких гра до ва Но вог са да, су бо ти це и сом бо ра, пре ма гра ви та ци о ним цен три-
ма пр вог и дру гог ран га. Она су се ба зи ра ла углав ном на ре зул та ти ма у до са да 
об ја вље ним ра до ви ма и на по да ци ма из по сле рат них по пи са ста нов ни штва. рад 
ни је за вр шен јер је пла ни ра но да се при ка же и ста ње ко је је ре ги стро вао по пис ста-
нов ни штва 2011. го ди не, ко ји ће ве ро ват но би ти об ја вљен тек у дру гој по ло ви ни 
на ред не го ди не.

ста ро сно-пол ни кон тин ген ти ста нов ни штва вој во ди не
(но си лац те ме: проф. др Мил ка Бу ба ло Жив ко вић)

Ис тра жи ва ња на овој те ми за по че та су 2010, тра ја ће до 2012. го ди не и на ста-
вак су до са да шњих ис тра жи ва ња ве за них за ге о граф ске ка рак те ри сти ке ста нов-
ни штва во во ди не. Ова ис тра жи ва ња ре а ли зу ју се па ра лел но са ис тра жи ва њи ма о 
днев ним ми гра ци ја ма ста нов ни штва у вој во ди ни, а ко ја су пред мет ис тра жи ва ња 
по себ не те ме у окви ру про јек та На се ља и ста нов ни штво Вој во ди не.

пол на струк ту ра ста нов ни штва за ви си од на та ли те та, струк ту ре жи во ро ђе-
не де це, мор та ли те та, од но сно смрт но сти по по лу. За ви си и од ми гра ци ја, ра то ва 
и не ких дру гих ути ца ја. Ана ли зом пол но-ста ро сне струк ту ре ста нов ни штва сти-
че се увид у ста ње не ке по пу ла ци је и про ме не на од ре ђе ном про сто ру. Де таљ на 
об ра да ста ро сно-пол не струк ту ре вој во ђан ске по пу ла ци је об у хва та и об ра ду кон-
тин ге на та. У овим ис тра жи ва њи ма ће би ти ана ли зи ра на ста ро сно-пол на струк ту ра 
ста нов ни штва вој во ди не у пе ри о ду 1953–2011. го ди не, и то ста нов ни штва по пе то-
го ди шњим и ве ли ким ста ро сним гру па ма, сред ња ста рост ста нов ни штва му шке, 
жен ске и укуп не по пу ла ци је, ин декс ста ро сти и ко е фи ци јент ма ску ли ни те та. Да ље 
се об ра ђу ју пред школ ски, основ но школ ски, рад ни и фер тил ни кон тин гент ста нов-
ни штва. И код ових кон тин ге на та ана ли зи ра ће се ста ње по пу ла ци је по по ло ви ма 
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и укуп не по пу ла ци је, осим код фер тил ног кон тин ген та где се ана ли зи ра са мо 
жен ска по пу ла ци ја.

ре зул та ти ис тра жи ва ња са оп ште ни су у сле де ћим ра до ви ма:
1. Мил ка Бу ба ло Жив ко вић, та ма ра Лу кић, Бо јан Ђер чан, Ан ђе ли ја Ив ков Џи-

гур ски: При род не и ме ха нич ке де мо граф ске про ме не и њи хо ве по сле ди це у по гра
нич ним на се љи ма Ба на та. 

2. Бо јан Ђер чан, та ма ра Лу кић, Мил ка Бу ба ло Жив ко вић: Ре ги о нал ни зна чај, 
про бле ми и по тен ци ја ли по гра нич ног под руч ја Сре ма. 

3. Ta ma ra Lu kić, Bo jan Đer čan, Bra ni slav Đur đev, Imre Nađ, Mil ka Bu ba lo Živ-
ko vić (2011): Da ily Mi gra ti ons in Cross/bor der Re gi ons of Voj vo di na Pro vin ce. EUGEO 
Con gress, Lon don

4. Мил ка Бу ба ло Жив ко вић, ра де Да ви до вић, та ма ра ко ва че вић, Јо ван плав-
ша: Де по пу ла ци ја ју жно ба нат ског про сто ра и ње не по сле ди це – сту ди ја слу ча ја 
оп шти не Али бу нар. 

5. Mil ka Bu ba lo-Živ ko vić, An dje li ja Iv ko vić-Dži gur ski, Ta ma ra Lu kić, Bo jan Đer-
čan, Alek san dra Dra gin: Phe no men of mi gra ti on and co lo ni za ti on in Voj vo di na.

сло ва ци у вој во ди ни
(но си лац те ме: проф. др сло бо дан Ћур чић)

У 2009. го ди ни одр жа на су два са стан ка на ко ји ма је при су ство ва ло осам по-
тен ци јал них уче сни ка у ре а ли за ци ји про јек та. За кљу че но је да се ура де сле де ћи 
по сло ви:

– фор ми ра ње рад не гру пе за ре а ли за ци ју про јек та;
– из ра да оквир ног пла на ра да;
– при ку пља ње ма те ри ја ла за из ра ду би бли о гра фи је о сло ва ци ма у вој во ди ни.

при ку пље ни су по да ци о за вид ном бро ју пу бли ка ци ја по све ће них сло ва ци ма 
у вој во ди ни и њи хо ва си сте ма ти за ци ја би ће оба вље на то ком ра да на про јек ту. За 
те по сло ве би ће ан га жо ван струч ни са рад ник са зна њем сло вач ког је зи ка.

рад на овој те ми у 2010. го ди ни био је оте жан из два основ на раз ло га. пр во, 
по је ди ни са рад ни ци на чи ји рад се ра чу на ло ни су се ан га жо ва ли или због тре-
нут не за у зе то сти на дру гим по сло ви ма или због не за ин те ре со ва но сти за рад на 
овом про јек ту. Дру го, зна тан део по сло ва, не по сред но или по сред но, ве зан је за де-
мо граф ске по дат ке, а на ред не го ди не се оче ку је но ви по пис ста нов ни штва чи ји ре-
зул та ти су ве о ма ва жни. њи хо во об ја вљи ва ње мо же се оче ки ва ти тек кра јем 2012. 
или што је још ре ал ни је – 2013. и на ред них го ди на. 

Бу ду ћи да ова кав про је кат зах те ва те мељ но по зна ва ње про бле ма ти ке сло вач-
ке за јед ни це у вој во ди ни, сва ис тра жи ва ња ко ја су до са да прак ти ко ва на до при-
не ће бо љем уви ду у раз вој кул ту ре ове за јед ни це на се ље не у вој во ди ни. с об зи-
ром на то да струч ња ци Му зе ја вој во ди не при пре ма ју у окви ру про јек та Жи ве ти 
за јед но и из ло жбу о Сло ва ци ма и Ср би ма у Вој во ди ни, ко ја ће се ре а ли зо ва ти у 
2012. го ди ни, сма тра мо да ре зул та ти ко ји су до би је ни и ко ји ће се до би ти пу тем 
ем пи риј ског ра да на те ре ну у окви ру на уч ног про јек та по кре ну тог у Оде ље њу за 
дру штве не на у ке Ма ти це срп ске мо гу на не ки на чин пред ста вља ти део це ло ви тог 
ис тра жи ва ња тра ди ци о нал не и са вре ме не кул ту ре сло ва ка на про сто ру да на шње 
вој во ди не. та ко би се на при мер кроз сту ди је слу ча ја у по је ди ним ло кал ним сло-
вач ким за јед ни ца ма до кра ја ра да на про јек ту про у ча ва ле оне те ме ко је су пред-
ло же не из укуп не ет но граф ске ба шти не и са мим тим би по ста ле ре пре зен та тив не 
за пре зен та ци ју за јед ни це. До са да шњим ис тра жи ва њи ма уоче но је да се мо ра 
усме ри ти по себ на па жња на ме ха ни зме ко ји де лу ју у по ступ ку се лек ци је као и на 
де ло ве ко ји има ју уде ла на сег мен те се лек тив не тра ди ци је у ме диј ском дис кур су. 
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У то ку ис тра жи ва ња до са да се на сто ја ло утвр ди ти до ко јег сте пе на се мо же 
го во ри ти о сло вач кој кул ту ри као хо мо ге ној ет но кул тур ној по ја ви на про сто ру 
вој во ди не (за јед нич ко име, је зик, ве ра, тра ди ци о нал ни об ли ци ма те ри јал не и ду-
хов не кул ту ре). Оче ку је се да се у за вр шним ис тра жи ва њи ма по ка же и у ко јој ме ри 
су сло ва ци за др жа ли пот пу ну сво ју осо бе ност, те ди стинк тив ност и ре ги о нал но 
спе ци фич но об ли ко ва ње сво је за јед ни це. Оче ку је се да ће се по ста вље не хи по те зе о 
ет но кул тур ном об ли ко ва њу сло ва ка у вој во ди ни по твр ди ти при ме ном хер ме не у-
тич ког при сту па и ком па ра тив не ана ли зе, што под ра зу ме ва сле де ће: кри ти ку из-
во ра, при ку пља ње до пун ске те рен ске гра ђе и ком па ра ци ју ма те ри ја ла с истог 
под руч ја из раз ли чи тих пе ри о да, а по том ће се оба ви ти ин те гра ци ја по да та ка у 
це ли ни да би се до би ла узроч но-по сле дич на по ве за ност. сто га ком би но ва ње ди-
ја хро ног и син хро ног ис тра жи ва ња тра ди ци о нал не и са вре ме не кул ту ре сло ва ка 
до во ди до хо ли стич ког при сту па у ис тра жи ва њу на ци о нал ног, со ци јал ног и кул-
тур ног иден ти те та као и до ет но кул тур ног об ли ко ва ња сло вач ке ет нич ке за јед-
ни це ван ма тич не зе мље.

АтЛАс НА се ЉА вОЈ вО ДИ Не
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др сло бо дан Ћур чић)

сре ди ном 2009. го ди не из ра ђен је де та љан план ра да за на ве де ни про је кат. На 
овом ис тра жи вач ком по ду хва ту, по ред Ма ти це срп ске, укљу че ни су и Му зеј вој-
во ди не и Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство пМФ у Но вом са ду.

сред стви ма де парт ма на за ге о гра фи ју на ба вљен је из ве стан број ка ра та по-
треб них за ре а ли за ци ју про јек та. под нет је и зах тев Упра ви за опе ра тив не по сло-
ве вој ске ср би је за одо бре ње ко ри шће ња ка ра та вој но ге о граф ског ин сти ту та и 
при ба вље не су ин фор ма ци је о усло ви ма ко ри шће ња ка ра та вој ног и Двор ског ар-
хи ва у Бе чу. На осно ву рас по ло жи вих ма те ри ја ла за по чет је рад на тек сту ал ном 
де лу, ко ји се од но си на ко мен та ре ка ра та на се ља. 

то ком 2010. го ди не на ба вље на је ком плет на опре ма за рад, нај ве ћи део кар то-
граф ског ма те ри ја ла по треб ног за све три го ди не ра да (не до ста ју са мо не ке кар те 
из да ња вој но ге о граф ског ин сти ту та из Бе о гра да, по треб не за рад у 2011. и 2012. 
го ди ни) и на пи са на су по гла вља: кар ти ра ње те ри то ри је вој во ди не по сле пр вог 
свет ског ра та (28 стра на); Фор ми ра ње мре же на се ља у вој во ди ни (30 стра на); На-
се ља сре ма (280 стра на) и из ра ђе на је пре глед на кар та сре ма. У за вр шној фа зи је 
са ста вља ње ка ра та на се ља сре ма, ори јен та ци о не из ра де 1780, 1820, 1880, 1910, 
1950. и 1990. го ди не (око 780 ка ра та), а у то ку је из ра да тек сто ва Уво да и де ла увод-
ног члан ка кар ти ра ње те ри то ри је вој во ди не пре пр вог свет ског ра та.

по зи тив но ре цен зи ран ру ко пис Атла са Сре ма то ком 2011. го ди не ком пле-
ти ран је ве ли ким бро јем ка ра та и гра фи ко на ко ји су уба че ни у текст. Из вр ше на је 
ко рек ту ра и тре нут но се ра де ис прав ке. До кра ја 2011. го ди не ова зна чај на пу бли-
ка ци ја ће би ти спре мље на за штам па ње. 

ИстО рИ ЈА МА тИ це срп ске
(ру ко во ди лац про јек та: др Ду шан по пов)

по сле об ја вљи ва ња че твр тог то ма Исто ри је Ма ти це срп ске за пе ри од 1918–
1941. у 2008. го ди ни на ста вљен је рад на при ку пља њу гра ђе за пе ти том ко ји ће 
об у хва ти ти пе ри од 1941–1955. по че ло се са пе тим по гла вљем од 1941, ка да је Ма-
ти ца би ла под ма ђар ском оку па ци јом. Оку па тор ска власт је већ по чет ком апри ла 
1941. за ве ла ко ме сар ску упра ву и за бра ни ла сва ку кул тур но-про свет ну де лат ност 
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нај ста ри је срп ске ин сти ту ци је, би ло јој је до пу ште но да у сво јој ре жи ји об ра ђу је 
има ње, за ду жби ну до бро твор ке Ма ри је тран да фил, с тим што је при нос од усе ва 
у це ло сти био за пле њен за по тре бе ма ђар ске вој ске.

ру ко во ди лац про јек та бо ра вио је у Бу дим пе шти и на сто јао да из Др жав ног 
ар хи ва при ба ви гра ђу о еко ном ском де ло ва њу Ма ти це за вре ме оку па ци је од 1941. 
до ок то бра 1944. при ку пље на је и гра ђа из Ар хи ва вој во ди не и Ар хи ва Но вог са-
да, а пре гле да на је и ар хи ва Ма ти це из вре ме на оку па ци је. кра јем 2008. от по чео 
је рад на пи са њу пр ве гла ве, ко ја об у хва та го ди не ма ђар ске оку па ци је. Упо ре до се 
ра ди ло и на при ку пља њу фо то гра фи ја и би о граф ских по да та ка о Ма ти чи ним 
функ ци о не ри ма, пред сед ни ку др Алек сан дру Мо чу, се кре та ру др Ни ко ли Ми лу-
ти но ви ћу и др. про у ча ван је и ле гат Ми лу ти но ви ће вог си на др ко сте Ми лу ти но-
ви ћа, ко ји је сме штен у Би бли о те ци Ма ти це срп ске.

то ком 2009. го ди ни на ста вљен је рад у ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, 
где се пре гле да ва ју за пи сни ци са скуп шти на, управ них од бо ра, од бо ра оде ље ња 
и пре пи ска са члан ством. Об је ди ње ни ре зул та ти ис тра жи ва ња за пе ри од 1941–
1951. са ку пље ни су у на уч ну мо но гра фи ју мр Не на да До шли ћа Исто ри ја Ма ти це 
срп ске 1941–1951. 

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду рад на пе том то му по чи ње вре ме ном ма-
ђар ске оку па ци је и са др жи по сле рат ну об но ву, уна пре ђе ње и ши ре ње све ко ли ке 
де лат но сти. Оку па циј ско вре ме об у хва та 60 стра на. као и ра ни ји и овај пе ти том 
са др жа ће ве ли ки број фо то гра фи ја зна ме ни тих по је ди на ца из исто ри је Ма ти це 
срп ске, рад них са ста на ка, као и де ло ва из ве шта ја о ра ду, спи ско ва чла но ва рад-
них те ла.

рИМ скА пО ЉО прИ вреД НА ИМА њА У прО вИН цИ ЈИ ДО њОЈ 
пА НО НИ ЈИ – VIL LAE RU STI CAE И VIL LAE SU BUR BA NAE

(ру ко во ди о ци про јек та: др Ол га Брук нер и др ве ли ка Да у то ва ру ше вљан)

Ду го го ди шња ар хе о ло шка ис ко па ва ња на под руч ју сре ма и ре зул та ти на уч-
ног ис тра жи ва ња об је ди ње ни су и пред ста вље ни у на уч ној мо но гра фи ји ко ја 
пред ста вља на ста вак ра ни је об ја вље не мо но гра фи је По че ци ро ма ни за ци је у ју го и
сточ ном де лу про вин ци је Па но ни је, ауто ра Ол ге Брук нер, ве ли ке Да у то ве ру ше-
вљан и пе тра Ми ло ше ви ћа, ко ја је об у хва ти ла пе ри од I и II ве ка. про бле ма ти ка 
ко ју об ра ђу је но ва мо но гра фи ја до са да ни је об ра ђи ва на и пред ста вља кон ти ну и-
тет рим ске вла да ви не као и дру штве но по ли тич ки и при вред ни раз вој ста нов ни-
штва на под руч ју ју го и сточ ног де ла про вин ци је До ње па но ни је од II до IV ве ка. 
рад на овом про јек ту тра јао је то ком пр ве из ве штај не го ди не.

срп скИ НА цИ О НАЛ НИ пО крет
У АУстрИЈ скОЈ цА ре вИ НИ 1790–1861. ГО ДИ Не

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Љу бо мир ка кр кљуш)

У ра ду на про јек ту то ком 2008. го ди не уче ство ва ли су  ака де мик слав ко Га ври-
ло вић , проф. др Љу бо мир ка кр кљуш, доц. др вла дан Га ври ло вић и Жар ко Ди мић. 
Оба вље на су сле де ћа ис тра жи ва ња и об ја вље ни сле де ћи ра до ви.

Ака де мик слав ко Га ври ло вић  – про у ча ва не су раз не те ме и ра зно вр сна гра ђа 
ва жна за из у ча ва ње срп ског по кре та 1790–1861. као пред мет од по себ ног зна ча ја 
за исто ри ју ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји у Угар ској. рад је оба вљен у Ар хи ву 
сА НУ у срем ским кар лов ци ма, Ар хи ву вој во ди не, Ар хи ву Гра да Но вог са да, у 
ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. ко ри шће не су и ксе ро ко пи је из Ар хи ва у 
Бе чу и Бу дим пе шти.
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проф. др Љу бо мир ка кр кљуш је на ста ви ла ис тра жи ва ње гра ђе о срп ском 
по кре ту 1848/1849, у пр вом ре ду оне ко ја се од но си на срп ску ор га ни за ци ју вла сти 
ко ја је би ла из гра ђе на у вре ме тра ја ња по кре та. Гра ђа се чу ва у Ар хи ву сА НУ у 
срем ским кар лов ци ма и у ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. У то ку 2009. го-
ди не на ста вљен је рад на ис тра жи ва њу ор га ни за ци је срп ске вла сти у то ку срп ског 
на род ног по кре та 1848–1849. Об ја вље ни су сле де ћи ра до ви: 

– Из ве шта ји фран цу ских ди пло ма та из Бе о гра да у вре ме ре во лу ци је 1848–1849, 
Ма ти ца срп ска, Но ви сад 2009.

– суд ска власт у вој во ди ни по до ку мен ти ма срп ског на род ног по кре та 1848–
1849, Збор ник ра до ва прав ног фа кул те та у Ис точ ном са ра је ву, бр. 5, па ле 
2009, 7–19.

– Обе леж ја и сим бо ли у то ку срп ског на род ног по кре та 1848–1849. Ис тра жи-
ва ња, 20, Но ви сад 2009, 147–161.
то ком 2009. го ди не ис тра жи ва ње проф. др Бран ка Бе шли на је би ло усме ре-

но на раз до бље од 1790. до 1848. го ди не, ко је се мо же на зва ти фор ма тив ним у раз-
во ју ли бе рал них иде ја код ср ба. Нај ви ше па жње по све ће но је нај пре од је ку иде ја 
Фран цу ске ре во лу ци је ме ђу срп ском ин те ли ген ци јом, што је до шло до из ра жа ја 
на те ми швар ском са бо ру 1790. го ди не, ка да по чи ње и епо ха на ци о нал них по кре-
та у Хаб збур шкој мо нар хи ји. по што сло бод ног по ли тич ког жи во та у Мо нар хи ји 
ни је би ло, ср би су у пр вим де це ни ја ма XIX ве ка сво је сна ге усме ри ли на кул тур-
но по ље и ту се ути ца ји за пад но е вроп ског ли бе ра ли зма и на ци о нал ног ро ман ти-
зма пре по зна ју у ра зно вр сним об ли ци ма ин те лек ту ал ног ства ра ла штва. по том је 
ис тра жи ва ње усме ре но на ути цај про те стант ских ви ших шко ла у се вер ној Угар-
ској (да на шњој сло вач кој) у ко ји ма је обра зо ва ње сти ца ла ве ћи на срп ских ин те-
лек ту а ла ца ко ји ће игра ти кључ ну уло гу у идеј ном уоб ли ча ва њу срп ског ли бе ра-
ли зма у дру гој по ло ви ни XIX ве ка.

Доц. др вла дан Га ври ло вић је ис тра жи вао гра ђу о срп ском на ци о нал ном 
по кре ту 1848–1849 у Ар хи ву сА НУ у срем ским кар лов ци ма, као и ру ко пи сном 
оде ље њу Ма ти це срп ске. ре зул та ти ис тра жи ва ња пред ста вље ни су у ра ду Но ви 
по да ци о на род ном ка пе та ну Ми ло шу Вој но ви ћу, ко ји је пре дат за на ред ни број 
Збор ни ка Ма ти це срп ске за исто ри ју. На пи са но је и не ко ли ко би о гра фи ја лич но-
сти зна чај них за по крет, а ко је ће би ти об ја вље не у на ред ном то му Срп ског би о
граф ског реч ни ка.

пред мет ис тра жи ва ња Жар ка Ди ми ћа је бит ка код срем ских кар ло ва ца 12. 
ју на 1848. и по че так вој них ак тив но сти сНп-а 1848/49. На ста вље но је ис тра жи ва-
ње оста вин ског фон да те о фи ла Ди ми ћа, ма ло ис тра же ног уче сни ка сНп. Ура ђен 
је по пис зна чај них до ку ме на та ве за них за ста тус и про шлост кар ло ва ца, са чи њен 
8. ма ја 1848. и об ја вљен у При ло зи ма исто ри ји ар хи ва Кар ло вач ког ма ги стра та, 
„рад Му зе ја вој во ди не”, бр. 49, 2007, стр. 99–106. та ко ђе су об ја вље ни: Зам фи ро
ви ћи (зна ме ни та кар ло вач ка по ро ди ца), „кро во ви”, бр 67–70, 2007, стр. 120–125; 
Срем ски Кар лов ци – од на се ља до гра да, Ма ло исто риј ско дру штво, Но ви сад – 
срем ски кар лов ци 2008. 

У то ку 2010. го ди не на ста вље на су ис тра жи ва ња раз ли чи тих аспе ка та срп ског 
на ци о нал ног по кре та у пе ри о ду од те ми швар ског кон гре са до Бла го ве штен ског 
са бо ра. Ис тра жи ва ни су круп ни, пре лом ни до га ђа ји, ка кви су би ли сам те ми швар-
ски са бор и по ли тич ка де лат ност са ве те ке ли је, прав ни ста тус срп ског на ро да и 
ње го ва бор ба за те ри то ри јал ну ауто но ми ју, срп ски на род ни по крет 1848–1849. 
го ди не, ор га ни за ци ја срп ске вла сти ко ја је та да из гра ђе на и де ло ва ње по је ди них 
лич но сти ко је су уче ство ва ле у по кре ту, по том зна чај не лич но сти чи ја је де лат-
ност обе ле жи ла овај пе ри од у це ли ни, идеј ни и дру ги ути ца ји ко ји су има ли упли-
ва на об ли ко ва ње њи хо ве по ли тич ке иде о ло ги је и ак ци је, по ли тич ких ста во ва и 
про гра ма. као ре зул тат ис тра жи ва ња об ја вље но је не ко ли ко на уч них чла на ка, 
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као и не ки из во ри. при пре мље но је за об ја вљи ва ње и не ко ли ко од ред ни ца за Срп
ски би о граф ски реч ник. 

У то ку 2011. го ди не на ста вље на су ис тра жи ва ња на те ми Срп ска ор га ни за
ци ја вла сти у то ку Срп ског на род ног по кре та 1848–1849. го ди не. 

1. За вр шен је ру ко пис под на сло вом Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској вој
во до ви ни 1848–1849. го ди не, оби ма 285 стра на. 

2. О иде ја ма и де лу Све то за ра Ми ле ти ћа, рад оби ма 10 стра на, би ће об ја-
вљен у сле де ћој све сци Ле то пи са. 

Ис тра жи ва ње је би ло усме ре но на уплив иде ја са ко ји ма су бу ду ћи пр ва ци 
Ли бе рал не стран ке до шли у до дир то ком шко ло ва ња. ве ћи на њих обра зо ва ње је сти-
ца ла у то ком пр ве по ло ви не 19. ве ка, и по ха ђа ли су углав ном про те стант ске ви ше 
шко ле у се вер ној Угар ској (да на шњој сло вач кој), у по жу ну, тр на ви, ко ши ца ма, 
Мо дри, Ле во чи.

прИ вАт НО прА вО У вОЈ вО ДИ НИ ИЗ Ме ЂУ ДвА свет скА рА тА
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ду шан Ни ко лић)

У ре а ли за ци ји про јек та уче ство ва ли су: др Ол га цве јић Јан чић, ре дов ни 
про фе сор и та да шњи де кан прав ног фа кул те та у Но вом са ду; др Гор да на ко ва чек 
ста нић, ре дов ни про фе сор прав ног фа кул те та у Но вом са ду; др Не ве на пе тру-
шић, ре дов ни про фе сор и та да шњи де кан прав ног фа кул те та у Ни шу; др ра ден ка 
цве тић, ре дов ни про фе сор прав ног фа кул те та у Но вом са ду; др На та ша сто ја но-
вић, ван ред ни про фе сор прав ног фа кул те та у Ни шу; др пе тар Ђун дић, до цент 
прав ног фа кул те та у Но вом са ду; др Ма ша ку ла у зов, до цент прав ног фа кул те та 
у Ни шу; др Је ле на ви дић, до цент прав ног фа кул те та у Но вом са ду; др Гор да на 
Дра кић, до цент прав ног фа кул те та у Но вом са ду; др са ња ра до ва но вић, аси стент 
прав ног фа кул те та у Но вом са ду и Ан дреа ра до ња нин, та да шњи сту дент ма стер 
сту ди ја на Уни вер зи те ту у Но тин ге му (ве ли ка Бри та ни ја). ру ко во ди лац про јек та 
је био др Ду шан Ни ко лић, ре дов ни про фе сор прав ног фа кул те та у Но вом са ду. 

Мла ђи са рад ни ци су пре гле да ли све од лу ке ко је је ка са ци о ни суд у Но вом 
са ду до нео у пе ри о ду од 1920. до 1941. реч је о хи ља да ма до ку ме на та. ре ле вант не 
од лу ке су ко пи ра не и раз вр ста не по по је ди ним гра на ма при ват ног пра ва. Од лу ке 
су по том ана ли зи ра ли ис тра жи ва чи са на став нич ким зва њи ма. Др са ња ра до ва-
но вић је у Исто риј ском ар хи ву су бо ти це пре гле да ла ар хи ву не ка да шњег прав ног 
фа кул те та у су бо ти ци, за пе ри од 1920–1941. са рад ник Ан дреа ра до ња нин је при-
ку пи ла гра ђу о ме шо ви тим прав ним си сте ми ма. 

Део ре зул та та ис тра жи ва ња је са оп штен у те мат ском бро ју Збор ни ка Ма ти
це срп ске за дру штве не на у ке, у фор ми чла на ка и прет ход них са оп ште ња, на 147 
стра на.

ре зул та ти ис тра жи ва ња су та ко ђе пред ста вље ни: на XVII свет ском кон гре-
су за упо ре но пра во у Утрех ту (Хо лан ди ја); у мо но гра фи ји Tort Law – Ser bia and 
Mon te ne gro, об ја вље ној у скло пу ме ђу на род не ен ци кло пе ди је пра ва (уред ник: 
Sop hie Stijns, из да вач: Klu wer Law In ter na ti o nal, Хаг – Бо стон, 2007); у окви ру по себ-
ног по гла вља књи ге Pre ce dent and Law (уред ник: Ewo ud Hon di us, из да вач: Bruylant, 
Бри сел, 2007); на ме ђу на род ном на уч ном ску пу Pri va te Law in Eastern Euro pe, 
одр жа ном на Ин сти ту ту „Макс планк” за упо ред но и ме ђу на род но при ват но пра во 
у Хам бур гу 2009; у књи зи Pri va te Law in Eastern Euro pe (уред ни ци: Chri sta Jes sel 
Holst, Ra i ner Kulms i Ale xan der Trunk, из да вач: Mo hr Si e beck, ти бин ген, 2010); на 
XVI II свет ском кон гре су за упо ред но пра во у ва шинг то ну 2010; на III свет ском 
кон гре су за ме шо ви те прав не си сте ме, одр жа ном на Хе бреј ском уни вер зи те ту у Је-
ру са ли му 2011. го ди не; на ме ђу на род ном на уч ном ску пу 200 Ja hre ABGB, одр жа ном 
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на Уни вер зи те ту у салц бур гу 2011. го ди не; у књи зи: 200 Ja hre ABGB – Die Be de u tung 
der Ko di fi ka ti on fur an de re Sta a ten and an de re Rechtskul tu ren (уред ни ци: Mic ha el 
Ge i stlin ger, Fri e drich Her rer, Ru dlof Mo sler и Jo han nes M. Re i ner, из да вач: Manz, 
Беч, 2011); у књи зи: Die in ter na ti o na le Di men si on des Rechts II (уред ни ци: To mi slav 
Bo rić, Bri git ta Lur ger, Pe ter Schwar ze neg ger Ul fri ed Ter lit za; из да вач: Le xi sNe xis, Беч, 
2011). 

сви са рад ни ци на про јек ту су уред но из вр ши ли сво је уго вор не оба ве зе. пре-
оста ло је да ру ко во ди лац про јек та ура ди за вр шну ре дак ту ру ин те грал ног тек ста. 
као што је пре дви ђе но пла ном и про гра мом ра да на про јек ту, ре зул та ти ис тра жи ва-
ња ће би ти пред ста вље ни ши рој јав но сти у об ли ку мо но гра фи је или на на уч ном 
ску пу ко ји ће би ти ор га ни зо ван у са рад њи са прав ним фа кул те том у Но вом са ду.

Оде ље ње за при род не на у ке
прО У ЧА вА ње ФрУ Шке ГО ре

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др сло бо дан Ћур чић)

про у ча ва ње Фру шке го ре у Ма ти ци срп ској за по че то је још у на уч ном оде-
ље њу кроз из у ча ва ње на се ља вој во ди не, а у окви ру јед ног од нај ста ри јих про је ка-
та Ма ти це срп ске ко ји је из у ча вао на се ља и ста нов ни штво вој во ди не. Осим што 
су ду го го ди шња, ис тра жи ва ња су и мул ти ди сци пли нар на и зна чај на су до пу на 
до са да шњих про у ча ва ња фру шко гор ске ре ги је. рад на про јек ту од ви ја се пре ко 
са мо стал них те ма из обла сти би о ло ги је, хе ми је, би о хе ми је, ге о гра фи је и дру гих 
при род них на у ка. ре зул та ти ис тра жи ва ња до са да су об ја вље ни у 26 мо но граф-
ских сту ди ја и мно гим ра до ви ма об ја вље ним у пе ри о ди ци са ли сте Ми ни стар ства 
за на у ку и тех но ло шки раз вој ре пу бли ке ср би је. У окви ру овог про јек та об ра ђи-
ва не су сле де ће те ме.

Би о ло шки ак тив не ма те ри је би ља ка Фру шке го ре
(но си о ци те ме: проф. др Не да Ми ми ца Ду кић и проф. др пал Бо жа)

У на ве де ном из ве штај ном пе ри о ду уче сни ци на на ве де ној те ми ре а ли зо ва ли 
су за дат ке пред ви ђе не пла ном ра да. Об ја вље на је књи га Би о ло шки ак тив на је ди
ње ња би ља ка Фру шке го ре, том II, тер пе но и ди I, етарска уља и на ста вљен је рад 
на тре ћем то му – биљ ка ма са ири до и ди ма. књи га је штам па на на ен гле ском је зи ку 
са ре зи ме ом на срп ском.

ре а ли за ци ја про јект них за да та ка об у хва та ла је ак тив на те рен ска ис тра жи-
ва ња, ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња и пре тра жи ва ња у ба зи по да та ка и ин фор ма ци о-
ним цен три ма. те рен ска ис пи ти ва ња об у хва ти ла су про ве ру ста ни шта и про це ну 
ста ња по пу ла ци је, про на ла же ње но вих ло ка ли те та и ста ни шта ири до ид них би ља ка 
на под руч ју Фру шке го ре. са став ни део те рен ског ра да је и уоча ва ње фак то ра угро-
жа ва ња ис пи ти ва них так со на. ко лек то ва ње ма те ри ја ла је пра ће но са ку пља њем 
од го ва ра ју ћих ко ли чи на и њи хо вом при ме ном у да љим по ступ ци ма екс трак ци је 
и изо ла ци је циљ не гру пе је ди ње ња. Ма те ри јал је об ра ђен у Хер ба ри ју му Де парт-
ма на за би о ло ги ју и еко ло ги ју пМФ у Но вом са ду. Из вр ше на је хе миј ска ка рак те-
ри за ци ја биљ ног ма те ри ја ла на при су ство и са др жај ири до ид них гли ко зи да. пред-
мет ис тра жи ва ња би ле су вр сте из ро да Plan ta go, Ver be na као и по је ди не вр сте 
фа ми ли је La mi na cea, пот фа ми ли је La mi o i de ae. рад у ин фор ма ци о ним цен три ма омо-
гу ћио је аде кват но ту ма че ње до би је них по да та ка, те до при нео де фи ни са њу и ка-
рак те ри за ци ји по је ди них биљ них дро га. кон ста то ван је не до ста так ком плек сног 
ин фор ма ци о ног мо ду ла о ле ко ви тим биљ ка ма, ка ко на про сто ру вој во ди не та ко и 
на про сто ру ср би је.
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На Фру шкој го ри су кон ста то ва ни но ви ло ка ли те ти за око 20 вр ста ири до ид них 
би ља ка (вр сте из фа ми ли ја Plan ta gi na ce ae, Gen ti a na ce ae, Ver be na ce ae, La mi a ce ae). 
На осно ву пре тра жи ва ња у ин фор ма ци о ним цен три ма из дво је но је из ме ђу 40–60 
вр ста, ко је би мо гле би ти ири до ид не биљ ке, по сле упо ре ђи ва ња са фло ром Фру шке 
го ре.

У то ку 2010. го ди не уче сни ци на овој те ми ре а ли зо ва ли су за дат ке пред ви-
ђе не пла ном ра да. На ста вљен је рад на тре ћем то му ко ји об ра ђу је биљ ке са ири-
до и ди ма.

ре а ли за ци ја про јект них за да та ка об у хва ти ла је ак тив на те рен ска ис тра жи-
ва ња, ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња и пре тра жи ва ња ба за по да та ка у ин фор ма ци о-
ним цен три ма као и већ по сто је ће ин фор ма ци је о вр ста ма ко је са др же ис тра жи ва ну 
гру пу ак тив них би о мо ле ку ла. те рен ска ис пи ти ва ња об у хва ти ла су про ве ру ста-
ни шта и про це ну ста ња по пу ла ци ја, про на ла же ње но вих ло ка ли те та и ста ни шта 
ири до ид них би ља ка на под руч ју Фру шке го ре. са став ни део те рен ског ра да је и 
еви ден ти ра ње фак то ра угро жа ва ња ис пи ти ва них так со на. ко лек то ва ње ма те ри ја ла 
је пра ће но са ку пља њем од го ва ра ју ћих ко ли чи на и њи хо вом при пре мом за да ље 
по ступ ке екс трак ци је и изо ла ци је гру пе је ди ње ња. Уку пан ма те ри јал је об ра ђен у 
Хер ба ри ју му Де парт ма на за би о ло ги ју и еко ло ги ју пМФ у Но вом са ду, те је том 
при ли ком и одво јен при ме рак јем ства (Vo uc her spe ci mens).

На Фру шкој го ри су кон ста то ва ни но ви ло ка ли те ти за око 20 вр ста ири до ид-
них би ља ка. Ме ђу тим, по је ди ни ло ка ли те ти бо га ти кон ста то ва ним ири до и ди ма 
уни ште ни су и мо ра ју би ти бри са ни из рас про стра ње но сти вр сте. Но ви ло ка ли те-
ти су кон ста то ва ни за вр сте из фа ми ли је Plan ta gi na ce ae, Gen ti a na ce ae, Ver be na ce ae 
и не а ро ма тич них пред став ни ка фа ми ли је La mi a ce ae (пот фа ми ли ја La mi o i de ae). 
ста ње по пу ла ци ја на ве ћи ни ло ка ли те та је за до во ља ва ју ће. Нај че шћи фак то ри 
угро жа ва ња су ан тро по ге ни. Не ста ју де ло ви чи та вих еко-си сте ма, усе ља ва ју се 
ан двен тив не биљ ке и фор ми ра ју се за са ди алох то них вр ста. Уста но вље не су раз-
ли ке у са др жа ју и са ста ву ири до ид них гли ко зи да, ка ко из ме ђу раз ли чи тих вр ста 
та ко и уну тар вр ста са ку пље них са раз ли чи тих ло ка ли те та. Ме та нол ни екс трак ти 
под врг ну ти су хи дро ли зи у ци љу до би ја ња ири до ид них агли ко на. с об зи ром на то 
да су агли ко ни ве о ма не ста бил ни, би ло је по треб но при ме ни ти раз ли чи те ме то де.

то ком 2011. го ди не ис тра жи вач ки тим је сво је ак тив но сти ор га ни зо вао у два 
сег мен та. Ис тра жи вач ки рад ко ји је пра тио ве ге та циј ску се зо ну ка лен дар ске 2011. 
го ди не усме рен је на те рен ске оп сер ва ци је и са ку пља ње ма те ри ја ла за из да ње о 
биљ ка ма са ири до и ди ма. Дру ги сег мент об у хва та рад на син те зи ре зул та та из 
прет ход не и де ла ове го ди не и ства ра ње осно ва за за вр ше так ру ко пи са о биљ ка ма 
са ири до и ди ма. Иако је про те клих го ди на рад на гру пи би ља ка са ири до и ди ма 
по ка зао до бре за вр шне ре зул та те на осно ву ко јих су де фи ни са ни основ ни сег мен-
ти и мо де ли ру ко пи са, ука за ле су се по тре бе за про ве ром по је ди них по да та ка. 
про ве ра по да та ка је вр ше на ка ко у де лу ра да са биљ ним вр ста ма и на ро чи то, њи-
хо вим ста ни шти ма, та ко и у де лу ра да са би о хе миј ском ка рак те ри за ци јом вр ста.

Ни зиј ски ре љеф вој во ди не
(но си лац те ме: проф. др сло бо дан Мар ко вић)

У окви ру ове те ме спро во де се мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња па ле о зе-
мљи шних се квен ци фру шко гор ске ле сне за рав ни с ци љем ре кон струк ци је ево лу-
ци је па ле о кли мат ских и па ле о е ко ло шких про це са, ко ји су се то ком нај мла ђег де ла 
до њег, сред њег и гор њег пле и сто це на на ис тра жи ва ном под руч ју.

про те кле ис тра жи вач ке го ди не би ле су из у зет но успе шне ка ко с апек та те рен-
ских и ла бо ра то риј ских ис тра жи ва ња та ко и по пи та њу пре зен то ва ња ре зул та та 
на ме ђу на род ним и до ма ћим на уч ним ску по ви ма, од но сно пу бли ко ва њу ра до ва у 
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ин тер на ци о нал ним и до ма ћим ча со пи си ма. Оба вље на су за вр шна те рен ска ис-
тра жи ва њи ма ко ја су ре а ли зо ва на у са рад њи са ко ле га ма из Не мач ке Ул ри хом 
Хам ба хом и Бјор ном Ма ха ле том и ко ле гом из Хо лан ди је Џе фом ван де берг хе ом, 
са ко ји ма су у три на вра та ре а ли зо ва на за јед нич ка те рен ска ис тра жи ва ња на ле-
сним про фи ли ма у ста ром слан ка ме ну, ру ми и Ба тај ни ци. Нај ве ћи део одо бре-
них сред ста ва упра во је по тро шен при ре а ли за ци ји по ме ну тих те рен ских ис тра-
жи ва ња.

Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња се ре а ли зу ју на Уни вер зи те ту у Бај рој ту, Ин-
сти ту ту за при ме ње не ге о на у ке у Ха но ве ру и Уни вер зи те ту у Бре ме ну као и се-
ди ме то ло шкој ла бо ра то ри ји сло бод ног уни вер зи те та у Ам стер да му. 

У овом пе ри о ду об ја вље ни су ра до ви у ин тер на ци о нал ним ча со пи си ма Jo ur nal 
of Qu a ter nary Sci en ces, Bo re as, Ge osystems, Ge ophysics and Ge oc he mi stry и Quater
nary Re se arch.

Оба вље на су за вр шна те рен ска ис тра жи ва њи ма ко ја су ре а ли зо ва на у са рад-
њи са ко ле га ма из Не мач ке Ул ри хом Хам ба хом и Бјор ном Ма ха ле том, то ма сом 
сти вен сом и Ианом сма ли јем из ве ли ке Бри та ни је, као и ко ле га ма из Хо лан ди је 
и Бел ги је Џе фом и Ди ми три јем ван де берг хе ом, са ко ји ма су у три на вра та ре а ли-
зо ва на за јед нич ка те рен ска ис тра жи ва ња на бач кој, срем ској и та ми шкој ле сној 
за рав ни, као и до ли на ма ти се и та ми ша.

то ком 2010. го ди не оба вље на су за вр шна те рен ска ис тра жи ва ња ко ја су ре а-
ли зо ва на у са рад њи са ко ле гом из Не мач ке Ул ри хом Хам ба хом, као и ко ле га ма из 
Хо лан ди је ки зом ке се ом, од но сно ве ли ке Бри та ни је то ма сом сти вен сом. Нај ве ћи 
део одо бре них сред ста ва упра во је по тро шен при ре а ли за ци ји по ме ну тих те рен-
ских ис тра жи ва ња.

Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња се ре а ли зу ју на Уни вер зи те ту у Бај рој ту, Ин-
сти ту ту за при ме ње не ге о на у ке у Ха но ве ру и Уни вер зи те ту у Бре ме ну, као и се-
ди ме то ло шкој ла бо ра то ри ји сло бод ног уни вер зи те та у Ам стер да му. 

У овом пе ри о ду пу бли ко ва ни су ра до ви у ин тер на ци о нал ним ча со пи си ма из 
ка те го ри је М21 Qu a ter nary Sci en ce Re vi ews и Qu a ter nary Ge oc hro no logy, док је 6 
ра до ва из ка те го ри је М22 об ја вље но у ча со пи су Qu a ter nary In ter na ti o nal. На ин тер-
на ци о нал ним на уч ним ску по ви ма са оп ште на су 2 пле нар на (М32) и 27 орал них и 
по стер пре зен та ци ја (М33). У при ло гу је дат спи сак об ја вље них ра до ва.

На осно ву из не тих чи ње ни ца мо же се за кљу чи ти да су све ам би ци о зно пла ни-
ра не ак тив но сти у пот пу но сти ре а ли зо ва не то ком прет ход не ис тра жи вач ке го ди не.

то ком 2010. го ди не на ста вљен је рад на на уч ној мо но гра фи ји Лес Фру шке го ре. 
На да мо се да ће се овај по сао у пот пу но сти при ве сти кра ју по ло ви ном на ред не го-
ди не. На да мо се да ће Ма ти ца срп ска об ја ви ти овај текст у окви ру еди ци је мо но-
гра фи ја о Фру шкој го ри.

то ком 2011. го ди не оба вље на су те рен ска ис тра жи ва ња ко ја су ре а ли зо ва на 
у са рад њи са ко ле га ма из Не мач ке Ул ри хом Хам ба хом и кле мен сом се ло сом, ко-
ле гом из Хо лан ди је Џе фом ван де берг хе ом из Хо лан ди је и ко ле га ма клер Га лант 
(I том) и сти вен сом из ве ли ке Бри та ни је, са ко ји ма су ре а ли зо ва на за јед нич ка те-
рен ска ис тра жи ва ња на ле сним про фи ли ма у ста ром слан ка ме ну, ру ми и Ба тај-
ни ци. Нај ве ћи део одо бре них сред ста ва упра во је по тро шен за ре а ли за ци ју по ме-
ну тих те рен ских ис тра жи ва ња.

Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња се вр ше на Уни вер зи те ту у Бај рој ту, Ин сти ту ту 
за при ме ње не ге о на у ке у Ха но ве ру и Уни вер зи те ту у Бре ме ну, као и се ди ме то ло-
шкој ла бо ра то ри ји сло бод ног уни вер зи те та у Ам стер да му и ла бора то ри ји за лу ми-
не сцент но да ти ра ње Уни вер зи те та у Лон до ну. 

ра до ви су об ја вље ни у вр хун ским ме ђу на род ним ча со пи си ма Qu a ter nary Sci en ce 
Re vi ews и Ge oc hi mi ca et Co smoc hi mi ca Ac ta, ко ји спа да ју у гру пу нај пре сти жни јих 
пу бли ка ци ја у обла сти ге о на у ка, као и у ис так ну том ме ђу на род ном ча со пи су.
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Фа у на Фру шке го ре
(но си лац те ме: проф. др смиљ ка Ши мић)

На уч но и стра жи вач ки рад на на ве де ној те ми у про те клом из ве штај ном пе ри-
о ду оби ло вао је ак тив но сти ма. Нај зна чај ни ја је сва ка ко из ла зак из штам пе пр ве 
књи ге ове еди ци је Бес кич ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре у из да њу Ма ти це 
срп ске. У књи зи су об ја вље ни ра до ви: Ива на Жи вић, Зо ран Мар ко вић, Ми ло је Брај-
ко вић, Ма кро зо о бен тос не ких фру шко гор ских из во ра и по то ка; вла ди мир то мић, 
Гор да на Гр бић, Фа у на па у ко ва Фру шке го ре; сло бо дан Ма ка ров, Бо јан Ми лић, 
Сто но ге (Chi lo po da, Di plo da) Фру шке го ре; смиљ ка Ши мић, Ан те ву јић, сне жа на 
ра ден ко вић, пре драг ра ди шић, Осо ли ке му ве (In ce sta: Dip te ra: Syrp hi dae) Фру шке 
го ре; срећ ко Ћур чић, Ра зно вр сност тр чу ља ка (Ca ra bi dae, Co le op te ra) Фру шке 
го ре; Де јан сто ја но вић, Штет не вр сте со ви ца (Noc tu i dae, Le pi dop te ra) у шу ма ма 
На ци о нал ног пар ка Фру шка го ра; Мар ко ка ра ман, Фа у на мра ва (Hyme nop te ra: 
For mi ci dae) Фру шке го ре.

ве ћи на ис тра жи ва ња пре зен то ва них у овој мо но гра фи ји део су и ши рих ис-
тра жи ва ња на не ка да шњим и са да шњим про јек ти ма ко је фи нан си ра ју Ми ни стар-
ство за на у ку и тех но ло шки раз вој ре пу бли ке ср би је и по кра јин ски се кре та ри јат 
за на у ку и тех но ло шки раз вој. Део ре зул та та је пред ста вљен у док тор ској (Б. Ми-
ља но вић) и ма ги стар ској те зи (О. Бје лић Ча бри ло, А. Ју ри шић), а ве ћи на их је ре-
фе ри са на де лом или у це ло сти на до ма ћим и ме ђу на род ним ску по ви ма (ци ти ра но 
у ли те ра ту ри по је ди нач но у окви ру сва ког на уч ног при ло га).

са гле да ва ју ћи укуп не ре зул та те об је ди ње не у овој мо но гра фи ји, учи ни ли 
смо ве ли ки ко рак у са гле да ва њу при род них вред но сти и са да шњег ста ња На ци о-
нал ног пар ка Фру шка го ра и окол ног под руч ја. ве ћи број по да та ка о фа у ни по је-
ди них гру па бес кич ме ња ка по пр ви је пут пу бли ко ван за ово под руч је, а ни шта 
ма њи зна чај не ма ју ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ји на Фру шкој го ри тра ју ви ше 
де се ти на го ди на.

спро ве де на су ис тра жи ва ња де вет раз ли чи тих гру па бес кич ме ња ка у На ци о-
нал ном пар ку Фру шка го ра и ши рој око ли ни. У окви ру рас по ло жи вих ма те ри јал них 
сред ста ва за по чет је рад на при ку пља њу ли те ра тур них по да та ка о по је ди нач ним 
гру па ма, ре ког но сци ра ње те ре на, те рен ски рад и, нај зад, фи нал на об ра да, тј. де тер-
ми на ци ја и пи са ње ра до ва. Уста но вље но је при су ство 21 вр сте, од ко јих 11 вр ста 
пред ста вља је ди не на ла зе за ср би ју. по се бан зна чај има ју и вр сте (њих 6) ко је аутор 
озна ча ва као рет ке, што ука зу је на то да овај про стор пред ста вља јед но од нај зна-
чај ни јих под руч ја ди вер зи те та по ме ну те, у ср би ји не до вољ но ис тра же не фа у не.

то ком 2010. го ди не у ра ду на про јек ту је уче ство ва ло де вет ис тра жи ва ча, а 
ре зул та ти су са др жа ни у тре ћој мо но граф ској сту ди ји ко ја је по зи тив но ре цен зи-
ра на. ру ко пис је при пре мљен за штам пу.

У ра ду на про јек ту у 2011. го ди ни за по че та су ис тра жи ва ња че ти ри те мат ске 
обла сти:

1. ISO PO DA. Фа у на Iso po da Бал ка на јед на је од нај бо га ти јих и нај ра зно вр-
сни јих у евро пи. Ме ђу тим, ова ин те ре сант на фа у на ни је ис тра же на у до вољ ној 
ме ри. У том сми слу пред ња чи те ри то ри ја ср би је, а на ро чи то њен се вер ни део. са 
зо о ге о граф ског и так со ном ског ста но ви шта под руч је Фру шке го ре је сва ка ко нај-
ин те ре сант ни ји део вој во ди не, док је у исто вре ме из у зет но сла бо ис тра же но. 

2. CUR CU LI O NI DAE. Но ва ис тра жи ва ња фа у не сур ла ша Фру шке го ре ба зи-
ра на су на пре ли ми нар ним ре зул та ти ма пу бли ко ва ним 2008. го ди не. та да је на 
ба зи ма те ри ја ла са ку пља ног 2002–2005. го ди не об ја вље на ли ста од 35 вр ста из 
пет фа ми ли ја сур ла ша. 

3. HE TE ROP TE RA. Фа у на He te rop te ra Фру шке го ре ни је си сте мат ски ис тра-
жи ва на. по сто ја ли су са мо по је ди нач ни по да ци ста рих ен то мо ло га. Од 1998. до 
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2011. ис тра жи ва на је фа у на He te rop te ra Фру шке го ре. У овом пе ри о ду те рен ска 
ис тра жи ва ња су оба вље на на пре ко 40 ло ка ли те та. До са да је иден ти фи ко ва но 
пре ко 300 вр ста He te rop te ra.

4. SYRP HI DAE. На кон ду го го ди шњег ис тра жи ва ња фа у не (1956–2005) осо-
ли ких му ва на под руч ју Фру шке го ре за бе ле же но је укуп но 211 вр ста (Ши мић и 
сар., 2008).

Но ва ис тра жи ва ња спро ве де на на да том под руч ју (2005–2011) као и ре ви зи ја 
фа у не пот фа ми ли је Syrp hi nae ре зул то ва ла су по ве ћа њем овог бро ја. Фа у на осо-
ли ких му ва Фру шке го ре по ста је бо га ти ја за се дам вр ста, три из пот фа ми ли је Eri-
sta li nae: Cal li ce ra aenea (Fa bri ci us, 1781) (Ne delj ko vić et al., 2009), Chal cosyrp hus 
pi ger (Fa bri ci us, 1794) (Ra den ko vić et al., in prep.), Sphi xi morp ha sub ses si lis (Il li ger in 
Ros si, 1807) (Ra den ko vić et al., in prep.) и че ти ри из пот фа ми ли је Syrp hi nae: Eupe o
des fla vi ceps Ron da ni, 1857, Me langyna lu ci fe ra Ni el sen, 1980, Xant ho gram ma di ves 
(Ron da ni, 1857) и Xant ho gram ma stac kel ber gi Vi o lo vitsh, 1975.

ИстО рИ ЈА Ме ДИ цИ Не И ЗДрАв стве Не кУЛ тУ ре НА тЛУ ДА НА Шње 
вОЈ вО ДИ Не

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Јо ван Мак си мо вић)

Ис тра жи ва ња на овом ду го го ди шњем мул ти ди сци пли нар ном про јек ту за по-
че ла су 1989. го ди не и од ви ја ју се у са рад њи са ис тра жи ва чи ма Оде ље ња за дру-
штве не на у ке Ма ти це срп ске с ци љем да се про у че хро но ло шка исто ри ја ме ди ци-
не, фар ма ци је, ве те ри не и исто ри је по је ди них ме ди цин ских ди сци пли на.

то ком 2008. го ди не ин тен зи ви ран је рад на исто ри ји фар ма ци је и ви ше го ди-
шња ис тра жи ва ња об је ди ње на су у ру ко пис мо но гра фи је ко ја об у хва та пе ри од од 
пр ве по ло ви не 18. ве ка, по ја ве пр вих апо те ка у вој во ђан ским ме сти ма, па до сре-
ди не 20. ве ка, ка да је сту пио на сна гу За кон о при нуд ном от ку пу апо те ка. Ма те-
ри ја је по де ље на на увод ни, оп шти део и спе ци јал ни део ко ји са др жи хро ни ку 
вој во ђан ских апо те ка, што и је сте основ ни пред мет и циљ ове мо но гра фи је. У 
увод ном де лу аутор је дао кра так оп шти пре глед исто риј ског раз во ја апо те кар-
ства од пр вих по че та ка у пе ри о ду ста рих кул ту ра и ан тич ком раз до бљу, пре ко 
сред њег ве ка, па до вре ме на др жав не ор га ни за ци је и цен трал не за кон ске ре гу ла-
ти ве у те ри то ри јал ном пла ни ра њу мре же апо те ка, на чи на обра зо ва ња апо те ка ра 
у усло ви ма за отва ра ње и рад апо те ка у 18, 19. и 20. ве ку.

по себ ну па жњу аутор је по све тио раз во ју апо те кар ства у 18. и 19. ве ку у 
Аустри ји и Угар ској, чи је је здрав стве но за ко но дав ство би ло над ле жно и за вој во-
ди ну. Об ра ђен је и пе ри од по сле пр вог свет ског ра та, из ме ђу два ра та, као и пе ри-
од по сле Дру гог свет ског ра та. У све о бу хват ном и оп се жном де лу књи ге ко ји но-
си на слов Хро ни ка вој во ђан ских апо те ка дат је ис цр пан при каз о осни ва њу, ра ду 
и ко нач ној суд би ни апо те ка у свим па и нај ма њим ме сти ма да на шње вој во ди не, 
њи хо вих осни ва ча и вла сни ка. 

Ове го ди не за по че та су и ис тра жи ва ња на исто ри ји суд ске ме ди ци не, чи ји је 
но си лац проф. др Дра ги ша по по вић. при ку пље на је оп се жна би бли о граф ска гра-
ђа и по да ци о чла но ви ма На уч ног дру штва за исто ри ју здрав стве не кул ту ре вој-
во ди не и чла но ви ма сек ци је за па то ло ги ју Дру штва ле ка ра вој во ди не и срп ског 
ле кар ског дру штва.

то ком 2009. го ди не ин тен зи ви ран је рад на исто ри ји фар ма ци је и ви ше го ди-
шња ис тра жи ва ња об је ди ње на су у ру ко пис мо но гра фи је ко ја об у хва та пе ри од од 
пр ве по ло ви не 18. ве ка, по ја ве пр вих апо те ка у вој во ђан ским ме сти ма, па до сре-
ди не 20. ве ка, ка да је сту пио на сна гу За кон о при нуд ном от ку пу апо те ка (Бач ка, 
Ба нат и срем). 
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Ис тра жи ва ња на овом про јек ту те ку па ра лел но: исто ри ја пе ри о да и исто ри ја 
ме ди цин ских ди сци пли на. На ста вље на су ис тра жи ва ња на исто ри ји суд ске ме ди-
ци не. ру ко во ди лац ис тра жи ва ња је проф. др Дра ги ша по по вић.

то ком 2010. и 2011. го ди не го ди не гру па са рад ни ка на за себ ној те ми ово га 
про јек та суд ско ме ди цин ска и па то а на том ска де лат ност на тлу да на шње вој во ди-
не при ку пи ла је обим ну би бли о граф ску гра ђу о чла но ви ма На уч ног дру штва за 
исто ри ју здрав стве не кул ту ре вој во ди не и чла но ви ма сек ци је за па то ло ги ју Дру-
штва ле ка ра вој во ди не и срп ског ле кар ског дру штва. Ис тра жи вач ки тим ко јим 
ру ко во ди проф. др Дра ги ша по по вић, на кон стал них кон сул та ци ја и са ста на ка у 
Ма ти ци, при во ди кра ју ис тра жи ва ње и у пр вим ме се ци ма на ред не го ди не оче ку је 
се го тов ру ко пис. Ис тра жи ва чи су из Но вог са да, су бо ти це, сом бо ра, Зре ња ни-
на, сен те, ки кин де, срем ске Ми тро ви це, вр шца, пан че ва, вр ба са.

ЧО век И прИ рО ДА – ЖИ вОт И сМрт БИ О ЛО ШкИХ БИ ЋА
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Дра ги ша по по вић)

У 2008. го ди ни ре а ли зо ван је че твр ти (по след њи) на уч ни скуп из ци клу са 
ску по ва са про јек та „Чо век и при ро да – Жи вот и смрт би о ло шких би ћа” на ко ји ма 
се пре зен ти ра ју ре зул та ти ис тра жи ва ња. прет ход на три „Здра вље љу ди у вој во-
ди ни” (2001), „За ра зна и па ра зи тар на обо ље ња љу ди и жи во ти ња у вој во ди ни” 
(2003), „Атро фич но/де ге не ра тив на ста ња/обо ље ња љу ди у вој во ди ни” (2006) и 
по след њи „Жи вот и смрт би о ло шких би ћа” (2008) оку пи ла су око 150 ауто ра ко ји 
су сво ја ис тра жи ва ња пре зен то ва ли у око 140 ра до ва. ра до ви су об ја вље ни у исто-
и ме ним збор ни ци ма ра до ва са ску па.

На уч ни скуп „Жи вот и смрт би о ло шких би ћа” ре а ли зо ван је 29. ма ја 2008. 
го ди не у Ма ти ци срп ској. сво је ре зул та те ис тра жи ва ња на на ве де ној те ми са оп-
шти ли су: Ми ро слав ве ско вић и ти ја на про да но вић (фи зи ка), Зо ран ко ва че вић 
(хе ми ја), Алек сан дар кр стић и Ми лен ко ко лар ски (ге не ти ка), Ми лен ко Бу јас, ве-
сна ко пи то вић, Ире на Бу јас (ги не ко ло ги ја), ве ра Је рант па тић (ме ди ци на), слав-
ка Га јин, Ми лан Ма та вуљ, Ми ли ца Ма та вуљ, Бо ри вој кр стић, пал Бо жа, Зо ри ца 
Не дељ ко вић, смиљ ка Ши мић (би о ло ги ја), Ду шан Ла ло ше вић, ве сна Ла ло ше вић 
(ме ди ци на), Дра ган ко ко вић (со ци о ло ги ја), Ми лен ко пе ро вић (фи ло зо фи ја), Гор-
да на ву ка ди но вић (пра во), ран ко кон чар (исто ри ја), Алек сан дар кр стић (не у ро-
пси хи ја три ја), Дра ги ша по по вић, рад ми ла ко лак (ме ди ци на). по зи тив но ре цен зи-
ра ни ра до ви об ја вље ни су у збор ни ку ра до ва са ску па Чо век и при ро да – Здра вље 
љу ди у Вој во ди ни, но вем бра 2008. го ди не.

рИ тО вИ вОЈ вО ДИ Не
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ан те ву јић)

У 2008. на ста вље на су ис тра жи ва ња по ду на вља, и то Гор њег по ду на вља, 
ко виљ ско-пе тро ва ра дин ског ри та, До њег по ду на вља и рит ских ста ни шта уз ре ку 
са ву. са ових под руч ја има нај ви ше по да та ка, па је уз до пун ска ис тра жи ва ња мо-
гу ће при сту пи ти об је ди ња ва њу ре зул та та пу бли ко ва њу у на ред ном пе ри о ду.

Део зо о ло шког ис тра жи вач ког ти ма ко ји ра ди на про у ча ва њу пти ца за вр шио 
је сво ја ис тра жи ва ња као и при ку пља ње по да та ка за из ра ду мо но гра фи је о пти ца-
ма рит ских ста ни шта вој во ди не. пу бли ка ци ја је пла ни ра на за 2009. го ди ну.

На ста вље на су ис тра жи ва ња из обла сти ге о гра фи је ко ја има ју за ре зул тат 
при пре му пу бли ка ци је о ге о граф ским ка рак те ри сти ка ма ри то ва Бач ке, уз по гла-
вље о мо гу ћем ко ри шће њу при род них вред но сти у раз во ју де лат но сти ко је мо гу 
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бити у ве зи са кон зер ва ци јом под руч ја (еко-ту ри зам). пу бли ка ци ја је пла ни ра на 
за 2009. го ди ну.

За вр ше на су ис тра жи ва ња из обла сти ге не тич ке ра зно вр сно сти по је ди них 
вр ста ва жних за кон зер ва ци ју рит ских ста ни шта вој во ди не. У ре а ли за ци ју тог за-
дат ка укљу че на су и два струч ња ка из обла сти ево лу ци о не би о ло ги је. У при пре ми 
је мо но гра фи ја.

Бо та нич ки део ис тра жи вач ког ти ма је ра дио на до пун ским ис тра жи ва њи ма 
не ко ли ко рит ских ста ни шта: Гор ње по ду на вље, ко виљ ско-пе тро ва ра дин ски рит 
и За са ви ца и при ку пљао гра ђу за две мо но граф ске сту ди је.

Уче сни ци на про јек ту: др ру жи ца Игић, др пал Бо жа, др Бра ни сла ва Бу то-
рац, мр Дра га на ву ков, мр Го ран Анач ков, мр Ду брав ка по лић, др Би ља на пањ-
ко вић (бо та ни ча ри); др смиљ ка Ши мић, др Ан те ву јић, мр пре драг ра ди чић, мр 
сне жа на ра ден ко вић, Зо ри ца Не дељ ко вић, мр сло бо дан пу зо вић, Ни ко ла стој-
нић, др ве сна Ми лан ков и мр Ја сми на Лу до шки (зо о ло зи) и др вла ди мир сто ја-
но вић, мр Дра го слав па вић, Ми ну цер Ме са рош (ге о гра фи).

по себ на па жња би ла је усме ре на на ис тра жи ва ња по ду на вља, и то гор њег, 
ко виљ ско-пе тро ва ра дин ског ри та, До њег по ду на вља и рит ских ста ни шта уз ре ку 
са ву. са ових под руч ја је, до са да, по зна то и нај ви ше по да та ка, та ко да је уз до-
пун ска ис тра жи ва ња мо гу ће при сту пи ти њи хо вом об је ди ња ва њу и пу бли ко ва њу.

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду по себ на па жња је би ла усме ре на на ис-
тра жи ва ња ко виљ ско-пе тро ва ра дин ског ри та и рит ских ста ни шта уз ре ку са ву. 
са ових под руч ја је до са да по зна то и нај ви ше по да та ка, та ко да је уз до пун ска ис-
тра жи ва ња мо гу ће при сту пи ти њи хо вом об је ди ња ва њу и пу бли ко ва њу. У овој го-
ди ни се ра ди ло на ре ли за ци ји че ти ри про јект на за дат ка ко ји су ре зул то ва ли са две 
мо но граф ске сту ди је. та ко ђе ове го ди не су за вр ше на ис тра жи ва ња из обла сти ге о-
гра фи је и ре зул тат је мо но гра фи ја о ге о граф ским ка рак те ри сти ка ма ри то ва Бач ке, 
уз по гла вље о мо гу ћем ко ри шће њу при род них вред но сти у раз во ју де лат но сти ко је 
мо гу би ти у скла ду са кон зер ва ци јом под руч ја. Мо но гра фи ја Ри то ви Бач ке – ге о
граф ске ка рак те ри сти ке, ису ши ва ње, ко ри шће ње и за шти та при ро де, ауто ра др 
вла ди ми ра сто ја но ви ћа, др Дра го сла ва па ви ћа и мр Ме са рош Ми ну цера, ре цен-
зи ра на је и у из да вач кој про це ду ри Оде ље ња.

то ком 2011. го ди не ре а ли зо ва на је дру га фа за про јек та са че ти ри ис тра жи-
вач ка ко ра ка за сва ки про јект ни за да так: при ку пља ње ли те ра ту ре и ње на кла си-
фи ка ци ја; те рен ска ис тра жи ва ња; об ра да при ку пље ног ма те ри ја ла и по да та ка; 
об је ди ња ва ње ре зул та та и при пре ма пу бли ка ци ја.

те ме ко је су об ра ђи ва не у окви ру про јек та од но се се на по је ди не гру пе ор га-
ни за ма или су ве за не за по је ди не аспек те рит ских ста ни шта:

1. ис тра жи ва ња фло ре ри то ва вој во ди не;
2. ис тра жи ва ња фа у не ри то ва вој во ди не.
У овој го ди ни по себ на па жња је би ла усме ре на на ис тра жи ва ња ко виљ ско- 

-пе тро ва ра дин ског ри та и рит ских ста ни шта уз ре ку са ву. са ових под руч ја је до 
са да по зна то и нај ви ше по да та ка та ко да је уз до пун ска ис тра жи ва ња мо гу ће при-
сту пи ти њи хо вом об је ди ња ва њу и пу бли ко ва њу.

Бо та нич ки део ис тра жи вач ког ти ма је ра дио на до пун ским ис тра жи ва њи ма 
не ко ли ко зна чај них рит ских ста ни шта: Гор ње по ду на вље, ко виљ ско-пе тро ва ра-
дин ски рит и За са ви ца.

МИ кО тОк сИ НИ У ЖИ вОт НИМ НА МИр НИ цА МА
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ма ри ја Шкри њар)

то ком 2008. го ди не ис тра жи ва њи ма ко ја су ра ђе на у окви ру овог про јек та 
об у хва ће но је ис пи ти ва ње рас про стра ње но сти пле сни у раз ли чи тим жи вот ним 
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на мир ни ца ма (за чи ни, про из во ди на ба зи жи та ри ца, мле ко и др.), хра ни за жи во-
ти ње, са по себ ним освр том на уче ста лост ток си ге них вр ста. Исто вре ме но је ис пи-
та но при су ство по је ди них ми ко ток си на (афла ток син Б1, охра ток син А зе а ра ле нон). 
по себ на па жња по све ће на је про у ча ва њу ми ко ток си ко ло шког ква ли те та тзв. здра-
ве хра не.

ре зул та ти на ве де них ис тра жи ва ња са оп ште ни су у се дам ра до ва, пу бли ко ва-
них у на уч ним ча со пи си ма или пред ста вље ни на до ма ћим или ино стра ним на уч-
ним ску по ви ма, по све ће ним ква ли те ту пре храм бе них про из во да. У 2008. за по че то 
је, пре ма пред ви ђе ном пла ну, и ства ра ње ко лек ци је фун гал них вр ста кон та ми не-
на та хра не.

У окви ру ра да на про јек ту за 2009. го ди ну ис тра жи ва ња су би ла по све ће на 
ис пи ти ва њу ми ко ло шког и ми ко ток си ко ло шког ква ли те та од ре ђе них гру па жи-
вот них на мир ни ца (ме со и про из во ди од ме са, „здра ва хра на”, про из во ди на ба зи 
биљ них уља) и сточ не хра не, ан ти фун гал ног де ло ва ња не ких за чи на, као и ан ти-
бак те риј ског де ло ва ња бак те ри ја млеч не ки се ли не и би фи до бак те ри ја.

по ред основ них фа за ис тра жи ва ња, пла ни ра них за 2009. го ди ну, а ко ја се 
од но се на ис пи ти ва ње ути ца ја по је ди них за чи на и ле ко ви тог би ља на спре ча ва ње 
ра ста и раз мно жа ва ња ода бра них ток си ге них вр ста пле сни и ства ра ња ми ко ток си-
на, из ве де на су и дру га ис тра жи ва ња, чи ји ре зул та ти су пу бли ко ва ни у на уч ним 
ча со пи си ма или са оп ште ни на на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино стран ству. по-
ме ну та ис тра жи ва ња по све ће на су ис пи ти ва њу ми ко ло шког и ми ко ток си ко ло шког 
ква ли те та од ре ђе них гру па жи вот них на мир ни ца (ме со и про из во ди од ме са, мле-
ко, „здра ва хра на”, про из во ди на ба зи биљ них уља) и сточ не хра не, са по себ ним 
освр том на фре квен ци ју рас про стра ње но сти ток си ге них гљи ва и по ја ву по је ди-
них ми ко ток си на.

До би је ни ре зул та ти из ла га ни су на до ма ћим (тре ћи на уч ни скуп са ме ђу на-
род ним уче шћем Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе, 23–25. април 2009, 
Ма ти ца срп ска, Но ви сад; пе де се то ју би лар но са ве то ва ње Про из вод ња и пре ра да 
уља ри ца са ме ђу на род ним уче шћем, ју ни 2009, Хер цег Но ви) и ме ђу на род ним на-
уч ним ску по ви ма (In ter na ti o nal 55th Me at In du stry Con fe ren ce, ju ni 2009, Ta ra; ICoMST 
2009, av gust 2009, Co pen ha gen; ISM Con fe ren ce 2009, sep tem bar 2009, Tulln, Austria; 
6th Bal kan Con gress of Mic ro bi o logy, ok to bar 2009, Ohrid) и пу бли ко ва ни у ча со пи-
си ма на ци о нал ног (Ma ti ca Srp ska Pro ce e dings for Na tu ral Sci en ces, Ac ta Pe ri o di ca 
Tec hno lo gi ca) ме ђу на род ног ран га (Ac ta Ve te ri na ria Be o grad). У овој из ве штај ној го-
ди ни до би је ни ре зул та ти об ја вље ни су у струч ним ра до ви ма.

У 2010. го ди ни зна чај на ис тра жи ва ња су би ла по све ће на про бле ма ти ци рас-
про стра ње но сти, пре све га, охра ток си на А-про ду ку ју ћих вр ста пле сни охра ток си-
на А (ОтА) у хра ни за ис хра ну жи во ти ња и у жи вот ним на мир ни ца ма ани мал ног 
по ре кла, че стој фре квен ци ји по ја вљи ва ња охра ток си ге них вр ста, њи хо вом уде лу 
у изо ло ва ним ми ко по пу ла ци ја ма, као и охра ток си на А у на шим кли мат ским усло-
ви ма и зна ча ју ко ји он има за здра вље и љу ди и жи во ти ња.

ре зул та ти ових ис тра жи ва ња до ступ ни су ва жним при вред ним гра на ма у 
про из вод њи хра не, ле ко ва и за шти ти жи вот не сре ди не. то ком 2010. го ди не са рад-
ни ци на овом про јек ту оства ри ли су зна чај ну на уч ну са рад њу и са су бо тич ком 
мле ка ром и са фа бри ком за про из вод њу ми не рал них во да и осве жа ва ју ћих без ал-
ко хол них на пи та ка ви тин ка из ре пу бли ке срп ске.

пре ма про гра му еУ (Ba si le us pro gram, Гент, Белгија), у окви ру пре да ва ња из 
обла сти ми кро би о ло ги је хра не, на Би о тех нич ком фа кул те ту у Љу бља ни, проф. др 
Ма ри ја Шкри њар је у сво јим пре да ва њи ма са оп шти ла и ре зул та те ис тра жи ва ња 
из обла сти ми ко ло ги је и ми ко ток си ко ло ги је хра не до ко јих се до шло ра дом на овом 
зна чај ном про јек ту Ма ти це срп ске.
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ре зул та ти до са да шњих ис тра жи ва ња као и ис тра жи ва ња у 2010. го ди ни об је-
ди ње ни су у мо но граф ску сту ди ју Увод у ми кро бо ло ги ју хра не, ауто ра др Ма ри је 
Шкри њар и др сла ви це ве ско вић Мо ра ча нин.

то ком 2011. го ди не у окви ру ра да на овом про јек ту ис тра жи ва ња су би ла по-
све ће на ис пи ти ва њу ми ко ло шког и ми ко ток си ко ло шког ква ли те та на мир ни ца биљ-
ног (чај, за чи ни, во ће и по вр ће и њи хо ви про из во ди и др.) и жи во тињ ског по ре кла 
(мле ко и про из во ди од мле ка, ме со и про из во ди од ме са), и сточ не хра не као зна-
чај ног за га ђи ва ча про из во да ани мал ног по ре кла пле сни ма и њи хо вим ток сич ним 
ме та бо ли ти ма – ми ко ток си ни ма.

ре зул та ти до би је ни то ком ових ис тра жи ва ња пу бли ко ва ни су у на уч ним ча-
со пи си ма (М23 – 3 ра да) или у збор ни ци ма/ча со пи си ма са ме ђу на род них на уч-
них ску по ва (М33 – 8 ра до ва, М34 – 2 ап страк та).

ИДеН тИ ФИ кА цИ ЈА Ге НО тИ пО вА пШе НИ це еФИ кА сНИХ 
У УсвА ЈА њУ И Ис кО рИ ШЋА вА њУ АЗО тА

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ма ри ја кра ље вић Ба ла лић)

Има ју ћи у ви ду по тре бу ства ра ња ге но ти по ва пше ни це ко ји су спо соб ни да 
ефи ка сно усво је и ко ри сте азот из зе мљи шта, ва жно је ис пи та ти по сто ја ње ге не-
тич ке ва ри ја бил но сти за од ре ђе не па ра ме тре, од ре ди ти еко ло шку ста бил ност ге но-
ти по ва и гру пи са ти ге но ти по ве пре ма сте пе ну слич но сти за фи зи о ло шке па ра ме тре 
(кон цен тра ци ја азо та, кон цен тра ци ја ни тра та, са др жај си ро вих про те и на, азот ни 
же тве ни ин декс и при нос зр на).

то ком 2008. го ди не део ис тра жи ва ња из ово га про јек та са оп штен је на два 
на уч на ску па.

– Би ља на Гор ја но вић, Ма ри ја кра ље вић  Ба ла лић (2008). Ва ри ја бил ност кон цен
тра ци је ни тра та код хлеб не пше ни це. XI II на уч но-струч но са ве то ва ње агро-
но ма ре пу бли ке срп ске „прав ци раз во ја по љо при вре де ре пу бли ке срп ске”, 
11–13. мар та, те слић, збор ник ра до ва. циљ ово га ра да је био да се ис пи та ва ри-
ја бил ност кон цен тра ци је ни тра та код два на ест ге но ти по ва хлеб не пше ни це.

– Би ља на Гор ја но вић, Ма ри ја кра ље вић Ба ла лић (2008). Фе но тип ска ва ри ја бил
ност ге нот ипо ва хлеб не пше ни це за же тве ни ин декс азо та, V на уч но-струч-
ни сим по зи јум из обла сти се лек ци је и се ме нар ства Дру штва се лек ци о на ра и 
се ме на ра ре пу бли ке ср би је, 25–28. маја, вр њач ка Ба ња, збор ник ап стра ка та.
У про те клом из ве штај ном пе ри о ду ана ли зи ра на је кон цен тра ци ја укуп ног Н 

(при ме ном кјел да хло ве ми кро ме то де), кон цен тра ци ја ни тра та, кон цен тра ци ја си ро-
вих про те и на у зр ну зре лих би ља ка, НХИ, ефи ка сност ис ко ри шћа ва ња азо та и при-
нос зр на. Ана ли зе су оба вље не код 12 ге но ти по ва пше ни це (5 по ре клом из ср би је, 
5 из сло вач ке и 2 из свет ског асор ти ма на). Оглед је био по ста вљен по прин ци пу 
слу чај ног блок си сте ма у два по на вља ња, са три до зе ђу бре ња азо том. Узор ци за 
ана ли зу су узи ма ни у фа зи пу не зре ло сти. ре зул та ти де ла ис тра жи ва ња из окви ра 
ово га про јек та са оп ште ни су на два на уч на ску па и у три струч на ра да.

прО цес стрУк тУр НИХ И ФУНк цИ О НАЛ НИХ прО Ме НА НА ЖИ вИМ 
Ће ЛИЈ скИМ И тИ ЛА кО ИД НИМ МеМ БрА НА МА
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Че до мир ра де но вић)

Ис тра жи ва ња се од ви ја ју кроз две про грам ске це ли не: пр ва се од но си на ди-
на ми ку и ме ха ни зам укуп них тран спорт них про це са јо на кроз по бу ђе ну ће лиј ску 
мем бра ну жи ве биљ не ће ли је, а дру га об у хва та фо то син те тич но-флу о ре сцент на 
про у ча ва ња струк тур них и функ ци о нал них про ме на на по бу ђе ним ти ла ко ид ним 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

мем бран ма ин такт ног ли ста са раз во јем но вог ме то да у опле ме њи ва њу и се ме нар-
ству ви ших би ља ка.

ре зул та ти про у ча ва ња са оп ште ни су у об ја вље ним на уч ним ра до ви ма:
– Ч. ра де но вић и са рад ни ци, Свој ства пре сти жних са мо о плод них ли ни ја ку ку

ру за ре ле вант на за са вре ме ну про из вод њу ква ли тет ног хи брид ног се ме на, 
Ар хив за по љо при вред не на у ке 69 (2008), 246, 15–25;

– Č. Ra de no vić i sa rad ni ci, De layed chlo rophyll f lu o ro scen ce in the thyla co id: 
Mechanisms and pa ra me ters of tran si ents and Č. Ra de no vić i sa rad ni ci, Ac tu al 
pre sti gi o us pro per ti es of ma i ze in bred li nesa go od ini ti al ba sis for the ef fi ci ent 
de ve lop ment of new and Yiel ding ma i ze hybrids, Ge ne ti ka, Vol. 40 No. 2 (2008), 
121–133;

– Č. Ra de no vić i sa rad ni ci, Me đu za vi snost osci la ci ja i tran zi je na ta in duk ci o nih pro
ce sa za ka sne le flu o ro scen ci je hlo ro fi la u ti la ko id noj mem bra ni in takt nog li sta ku
ku ru za, Zbor nik Ma ti ce srp ske za pri rod ne na u ke (рад је у штам пи);

– Ч. ра де но вић и са рад ни ци: на ру ском је зи ку два ра да у штам пи.
На ста вље на је об ра да по је ди них де ло ва за мо но гра фи је (Ме ха ни зми и па ра-

ме три ин дук ци о них про це са за ка сне ле флу о ро сцен ци је хло ро фи ла на по бу ђе ној 
ти ла ко ид ној мем бра ни ин такт ног ли ста ли ни ја хи бри да ку ку ру за; струк ту ра, ди-
на ми ка и функ ци ја ти ла ко ид не мем бра не на ко ју је вр ше но де ло ва ње са стре сним 
фак то ри ма; струк ту ра, ди на ми ка и функ ци ја ће лиј ских мем бра на на ко је је вр ше-
но де ло ва ње са стре сним фак то ри ма; Ме ха ни зми и па ра ме три тран спорт них про це са 
кроз по бу ђе ну ће лиј ску мем бра ну). вр ше на су и мно га екс пе ри мен тал на ис пи ти-
ва ња, гра фич ка об ра да ре зул та та, при пре ма по да та ка за функ ци о нал ну и ра чун-
ску об ра ду на ком пју те ру.

 У на ве де ном из ве штај ном пе ри о ду на ста вље на су ис тра жи ва ња ко ја су пред-
ста вље на у струч ним ра до ви ма.

У 2011. го ди ни ре зул та ти ис тра жи ва ња об ја вље ни су у сле де ћим на уч ним 
ра до ви ма: Ч. ра де но вић и са рад ни ци, Свој ства пре сти жних елит них ин бред них 
ли ни ја ку ку ру за са фек тив ним фо то син тет ским функ ци ја ма, ве сник ро сиј ској 
ака де ми ји; C. Ra de no vic et all, Tra its of New Maiye In bred Li nes and Hybri des with 
ef fi ci ent Pho tosynthe tic Fun cti ons, Jo ur nal of Sci en ti fic Agri cul tu ral Re se arch, 2010, Vol. 
71, No. 256; C. Ra de no vic et all, Sig ni fi cant Bi ophysi cal and Ge ne tic Pro per ti es of Ma i ze 
In bred Li nes and Hybrids with Erect Top Le a ves, Ma ti ca srp ska Pro ce e dings for Na u ral 
Sci en ces, No vi Sad 2010, No 119; C. Ra de no vic et all, Ge ne tic, Bi op hi si cal and Bi oc he
mi cal Pre di spo si ti ons of Ma i ze In bred Li nes with Ef fi ci ent Pho tosynthe tic Fun cti ons, 
Physi o logy and bi oc he mi stry of cul ti va ted plants, 2011, T. 43, No 6; Ч. ра де но вић и са-
рад ни ци, Ди на ми ка осци ла тор ног тран спор та ли ти ју ма кроз по бу ђе ну биљ ну мем
бра ну. рад је при хва ћен за об ја вљи ва ње у ча со пи су Jo ur nal of Bi o lo gi cal Rhythms.

кА тА ЛИ тИЧ кО УкЛА њА ње НИ трА тА ИЗ пОД ЗеМ НИХ вО ДА
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Го ран Бо шко вић)

Иде ја је ста ра не пу не две де це ни је и ба зи ра се на се лек тив ној кон вер зи ји ни-
тра та до азо та при бла гим ре ак ци о ним усло ви ма, уз при су ство во до ни ка. при су-
ство ни тра та у под зем ним во да ма, као ре зул тат за га ђе ња зе мљи шта и во де услед 
пре ко мер не упо тре бе ве штач ких ђу бри ва, мо же до ве сти до фа тал них по сле ди ца 
по људ ско здра вље. За то је укла ња ње ни тра та из во де за пи ће од ве ли ке ва жно-
сти, а то ме у при лог све до че и стрикт на огра ни че ња при су ства овог пу лу тан та 
де фи ни са на од стра не еУ.
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ре зул та ти ових ис тра жи ва ња об ја вље ни су у ра до ви ма:
– Go ran Boš ko vić, Ma ri ja na Ko va če vić, San ja Rat ko vić, Er ne Kiss, Jo erg Rad nik, 

Me tal sup port in ter ac ti on – the key fac tor go ver ning ac ti vity of Pd/SnO2 ca talyst 
for de ni tra ti on of gro und wa ter, AP TEFF, 39 (2008) 93–99;

– Go ran Bo sko vić, San ja Rat ko vić, Ma ri ja na Ko va če vić, Pa u la Pu ta nov, Fa vo ra ble 
Pd/SnO2 en ti ti es for wa ter de ni tra ti on re ac ti on, XX Con gress of the So ci ety of 
Che mists and Tec hno lo gists of Ma ce do nia, Ohrid, 2008. 
У ис тра жи вач кој 2009. го ди ни ис пи ти ва ња на ка та ли тич ком укла ња њу ни тра-

та про ши ре на су на но ви ка та ли тич ки си стем – Mg-Cu-Al сло је ви ти хи дрок сид 
(LDH). У ту свр ху успе шно је из вр ше на син те за LDH ка та ли за то ра са раз ли чи-
тим од но сом Mg/Al. EDS ана ли зом је уста но вље но да са по ра стом од сту па ња од 
оп ти мал ног оп се га за син те зу јед но фа зних LDH опа да са др жај ба кра у узор ци ма, 
те се мо же за кљу чи ти да по ве ћа не ко ли чи не алу ми ни ју ма при ли ком син те зе не-
по вољ но ути чу на уград њу ба кра као тер ци јер ног ме та ла у ма три цу LDH. сви 
ис пи ти ва ни узор ци су се по ка за ли ак тив ним у ре ак ци ји ка та ли тич ке ре дук ци је 
ни тра та во до ни ком. сте пен кон вер зи је ни тра та за ви си од са ста ва ка та ли за то ра, 
кре ће се у ин тер ва лу од 23% до 62% и код ис пи ти ва них узо ра ка опа да са по ра-
стом са др жа ја алу ми ни ју ма. Нај ве ћа ак тив ност је за па же на код јед но фа зних узо-
ра ка са ве ћим са др жа јем маг не зи ју ма и по тен ци јал но из ра же ни јим ба зним ка рак-
те ри сти ка ма. по што се Mg-Cu-Al сло је ви ти хи дрок си ди ге не рал но ко ри сте као 
но са чи ка та ли за то ра са па ла ди ју мом као ак тив ном фа зом, до би је ни ре зул та ти су 
ве о ма охра бру ју ћи за да ља ис тра жи ва ња у ко ји ма би по ме ну ти ка та ли за тор био 
обо га ћен па ла ди ју мом. У том слу ча ју оче ку је се би функ ци о нал ни ефе кат ова квог 
ка та ли за то ра, јер су пре ли ми нар ни ре зул та ти већ ука за ли на по сто је ћу ка та ли-
тич ку функ ци ју но са ча. 

У ис тра жи вач кој 2010. го ди ни на ста вље на су ис пи ти ва ња на ка та ли тич ком 
си сте му сло је ви тих хи дрок си да (LDH) на ба зи Mg-Cu-Al, та ко што је си стем 
опле ме њен па ла ди ју мом. прет ход на ис пи ти ва ња у окви ру овог про јек та по ка за ла 
су зна ча јан ка па ци тет, ка ко ад сорп ци о ни та ко и ка та ли тич ки, дво стру ких сло је-
ви тих хи дрок си да у укла ња њу ни тра та из во де. Ово за то што ме ша ни ок си ди до-
би је ни тер миј ском раз град њом сло је ви тих хи дрок си да пред ста вља ју иде а лан ме-
ди јум за кон цен тра ци ју ни тра та из ме ђу сло је ва, да би за тим ови би ли ре ду ко ва ни 
до ни тра та и по том у дру гом сте пе ну до азо та. За кљу че но је да је оправ да но у си-
стем LDH на ба зи Mg, Cu и Al уне ти Pd као ак тив ни ме тал с об зи ром на ње го ву 
по зна ту ка та ли тич ку ак тив ност у ре дук ци ји ни тра та у азот, од но сно ал тер на тив но 
у амо ни јак. У ту свр ху су прет ход но син те ти са на два узор ка LDH са кон стант ним 
са др жа јем Cu од 10 mol%, док је са др жај Mg и Al ва ри рао. Узор ци LDH су кал ци-
ни са ни у ци љу ко лап са струк ту ре и фор ми ра ња ме шо ви тих ок си да, а овај је за тим 
ме то дом вла жне им прег на ци је до дат Pd у ко ли чи ни од 1 mas%. TPR ис пи ти ва ња 
ре дук ти бил но сти до би је них узо ра ка ка та ли за то ра ука зу је на не што лак шу ре дук ци-
ју узор ка Pd-Mg75-Cu10-A115 с об зи ром на по ме ра ње глав ног пи ка за око 30 сте-
пе ни C ка ни жим тем пе ра ту ра ма. Ово је у скла ду са ре зул та ти ма ис пи ти ва ња ак-
тив но сти ка та ли за то ра, од но сно ско ро дво стру ко ве ћом оства ре ном кон вер зи јом 
ни тра та у пр вом слу ча ју. Она је, на жа лост, пра ће на и нај ма њом се лек тив но шћу, 
од но сно зна чај ном про из вод њом NH4+ у кон цен тра ци ји од 42 ppm на кон 3 ча са 
ра да. У то ку је ис пи ти ва ње раз ло га за ова кво по на ша ње ка та ли за то ра Pd-Mg75-
Cu10-A115 и ре зул та ти ће би ти пу бли ко ва ни и пре зен ти ра ни сле де ће го ди не.

У ис тра жи вач кој 2011. го ди ни из вр ше на су ис пи ти ва ња мо но ме тал них ка та-
ли за то ра са Pd као ак тив ном фа зом на не се ном на тiО2 као но сач. син те ти са на су 
три ка та ли за то ра са иден тич ним са др жа јем Pd (5 %мас), ко ја су се раз ли ко ва ла по 
на чи ну сол-гел син те зе TiО2 но са ча, и то ко ри шће њем: а) од го ва ра ју ћег ал кок сид-
ног пре кур со ра б) истог ал кок си да али у хи дро тер мал ном по ступ ку в) од го ва ра-
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ју ће со ли и ли мун ске ки се ли не (не тра ди ци о нал на sol-gel ме то да). ка та ли за то ри су 
ис пи та ни струк ту рал ним (ди фрак ци ја X-зра ка), мор фо ло шким (ске ни ра ју ћа елек-
трон ска ми кро ско пи ја) и ад сорп ци о ним (ни ско тем пе ра тур на ад сорп ци ја азо та) 
ме то да ма, а ове су ко ре ли са не са ка та ли тич ким осо би на ма те сти ра ним у одо су 
на бр зи ну укла ња ња ни тра та из мо дел ног си сте ма во да/NO3

- са по чет ном кон цен-
тра ци јом ни тра та од 100 ppm. 

та ко ђе су де таљ но об ра ђе ни и ди ску то ва ни ра ни је до би је ни ре зул та ти из 
ка та ли тич ке ак тив но сти ка та ли за то ра са Pd као ак тив ном фа зом, али на SnO2 као 
но са чу. Ови ре зул та ти су при хва ће ни у ра ду Strong me talsup port in ter ac ti on as 
ac ti vity re qu i re ment of pal la di umsup por ted tin oxi de solgel ca talyst for wa ter de ni
tra ti on (G. Bo sko vic, M. Ko va ce vic, E. Kiss, J. Rad nik. M. Pohl, M. Schne i der, U. Ben-
trup, A. Bruc kner) у ме ђу на род ном ча со пи су In ter na ti o nal Jo ur nal of En vi ron men tal 
Sci en ce and Tec hno logy (IF=3,157). пу бли ко ва ње ра да се оче ку је ве ро ват но у на ред-
ној го ди ни. 

Ге Нет ске спе цИ ФИЧ НО стИ МИ Не рАЛ Не Ис ХрА Не 
ХИ БрИ ДА, ЛИ НИ ЈА И ДИ вЉИХ ФОр МИ сУН цО кре тА

(ру ко во ди лац про јек та: ака де мик ру долф ка сто ри)

сун цо крет је ве о ма зна чај на га је на вр ста не са мо код нас већ и ши ре, па је 
по зна ва ње ге нет ске спе ци фич но сти ми не рал не ис хра не сун цо кре та од из у зет ног 
зна ча ја, не са мо са ака дем ског већ и прак тич ног ста но ви шта.

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду ис пи та на је спе ци фич ност са др жа ја нео п -
ход них ми кро е ле ме на та (B, Mn, Fe, Mn, Cu, Zn, Ni) и дру гих еле ме на та ко ји ни су 
нео п ход ни за ви ше биљ ке, али мо гу да пред ста вља ју зна чај не за га ђи ва че жи вот не 
сре ди не (Pb, Cd, Cr, As, Al, Ba). Ис пи ти ва ња су вр ше на и на пет у ср би ји рас про-
стра ње ни јих хи бри да и по пу ла ци ја ди вљих вр ста сун цо кре та He li ant hus agrophyllus, 
He li ant hus ne glec tus, He li ant hus pe ti o lar ris, He li ant hus tu be ro sus. Ди вље вр сте сун-
цо кре та пред ста вља ју зна ча јан ге нет ски ре сурс у опле ме њи ва њу сун цо кре та, због 
че га ис пи ти ва ње њи хо вих фи зи о ло шких, мор фо ло шких и дру гих свој ста ва по ста-
је све зна чај ни је.

Ис пи ти ва на је ге нет ска спе ци фич ност по ме ну тих ге но ти по ва у по гле ду ис-
хра не маг не зи ју мом. До би је ни ре зул та ти са оп ште ни су или об ја вље ни у:

– Ka sto ri, R., Ma rin ko vič, R., Se ku lić, P., Mak si mo vić, I., Pu ca re vić, M., Ge ne tic 
spe ci fi city of mag ne si um nu tri ti on in sun flo wer. 10th Hun ga ri an Mag ne si um Sym-
posium, Sze ged, Hun gary, 2008. abs.7.

– Ka sto ri, R., Ma rin ko vić, R., Se ku lić, P., Mak si mo vić, I., Pu ca re vić, M., Ge ne tic 
spe ci fi city of mag ne si um nu tri ti on in sun flo wer. Збор ник Ма ти це срп ске за при-
род не на у ке, 115, 27–34, 2008;

– Ka sto ri, R., Mak si mo vić, I., Ze rem ski Čko rić, T., Put nik De lić, M, Mic ro nu tri ent 
con tent in hybrids and def fe rent po pu la ti on of wild sun flo wer spe ci es, Збор ник 
Ма ти це срп ске за при род не на у ке 116, 2009.

АкУ МУ ЛА цИ ЈА, ДИ стрИ БУ цИ ЈА И ФИ ЗИ О ЛО ШкО 
ДеЈ ствО ИтрИ ЈУ МА У вИ ШИМ БИЉ кА МА

(ру ко во ди лац про јек та: ака де мик ру долф ка сто ри)

сход но пла ну ис тра жи ва ња у 2009. го ди ни, из ве ден је ве ге та ци о ни оглед у 
усло ви ма во де них кул ту ра са сун цо кре том у ци љу ис пи ти ва ња ути ца ја раз ли чи-
тих кон цен тра ци ја итри ју ма на ње го ву аку му ла ци ју и ди стри бу ци ју у биљ ка ма, 
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као и ње го вог ути ца ја на рас т, са др жај пиг ме на та хло ро пла ста и ма кро- и ми кро-
е ле ме на та.

На осно ву до би је них ре зул та та мо же се за кљу чи ти да се аку му ла ци ја итри-
ју ма у свим ис пи ти ва ним ор га ни ма сун цо кре та зна чај но по ве ћа ла с по ве ћа њем ње-
го ве кон цен тра ци је у хран љи вом рас тво ру. Нај ве ћа је би ла ње го ва кон цен тра ци ја 
у ко ре ну, за тим у ста блу, ли сто ви ма, а нај ма ња у ко ти ле до ни ма. по ве ћа ње кон-
цен тра ци је итри ју ма у хран љи вом рас тво ру зна чај но је сма њи ло ма су су ве ма те-
ри је ко ре на и из дан ка, ви си ну би ља ка и ли сну по вр ши ну и у ма њој ме ри са др жај 
пиг ме на та хло ро пла ста, хло ро фи ла и ка ро те но и да. Уоче но је и од ре ђе но деј ство 
раз ли чи тих кон цен тра ци ја итри ју ма на усва ја ње и ти ме на ку пља ње ис пи ти ва них 
ма кро-и ми кро е ле ме на та, ме ђу тим, по треб на су да ља ис тра жи ва ња да би се са 
си гур но шћу мо гао утвди ти ан та го ни зам или си нер ги зам при усва ја њу итри ју ма и 
ис пи ти ва ним ма кро- и ми кро е ле ме н тима.

На осно ву јед но го ди шњих ис пи ти ва ња мо же се утвр ди ти да се итри јум у 
биљ ка ма ин тен зив но на ку пља, и то у свим ор га ни ма, и да ње го ва ве ћа кон цен тра-
ци ја ути че ток сич но на биљ ке. Из на ве де ног сле ди да за га ђе ње сре ди не итри ју-
мом мо же да пред ста вља по тен ци јал ну еко ло шку опа сност по здра вље љу ди и жи-
во ти ња. ре зул та ти ис тра жи ва ња би ће об ја вље ни у ра ду Еле мен ти рет ких зе ма ља 
– итри јум и ви ше биљ ке (ру долф ка сто ри, Ива на Мак си мо вић, ти ја на Зе рем ски  
Шко рић, Ма ри на пут ник Де лић) у Збор ни ку Ма ти це срп ске за при род не на у ке 
бр. 118. 

У 2010. го ди ни у окви ру про јек та про у ча ван је ути цај раз ли чи тих кон цент ра-
ци ја итри ју ма у по лу кон тро ли са ним усло ви ма на рас т, би о ло шки при нос и аку-
му ла ци ју по је ди них еле ме на та, по себ но итри ју ма у по је ди ним ор га ни ма мла дих 
би ља ка ку ку ру за.

као што је ис так ну то о про бле му на ку пља ња и деј ства итри ју ма на биљ ни 
свет, у ли те ра ту ри има ве о ма ма ло по да та ка, па смо сма тра ли да је ва жно да се по -
сто је ћи по да ци са ку пе, си сте ма ти зу ју и об ја ве у ви ду пре глед ног ра да. Део ре зул-
та та об ја вљен је у: Ru dolf R. Ka sto ri, Iva na V. Mak si mo vić, Ti ja na Ze rem ski, Ma ri na I. 
Put nik De lić Ra re earth ele ments – Yttri um and Hig her Plants, Збор ник Ма ти це срп ске 
за при род не на у ке, св. 118, 2010.

 то ком 2011. го ди не ис тра жи ва ња су се од но си ла на ана ли зу сле де ће по ја ве. 
Усва ја њем по је ди них еле ме на та од стра не би ља ка мо же до ћи до ан та го ни зма или 
си нер ги зма из ме ђу по је ди них јо на. Ова по ја ва мо же се од ра зи ти на жи вот не про-
це се би ља ка и ти ме на њи хо в рас т и раз ви ће. сто га смо сма тра ли да је од ин тере-
са ис пи та ти ути цај раз ли чи тих кон цен тра ци ја итри ју ма на усва ја ње и на ку пља ње 
ма кро- и ми кро е ле ме на та. Оглед је из ве ден са мла дим биљ ка ма ку ку ру за у по лу-
кон тро ли са ним усло ви ма. У огле ду је ис пи та но деј ство три кон цен тра ци је итри-
ју ма 10-5, 10-4 и 10-3 М на усва ја ње и на ку пља ње 20 еле ме на та. Утвр ђе но је да се са 
по ве ћа њем кон цен тра ци је итри ју ма у хран љи вом рас тво ру по ве ћа ва ње го ва кон-
цен тра ци ја у ко ре ну и над зем ним де ло ви ма биљ ке. Исто вре ме но до шло је до сма-
ње ња ма се су ве ма те ри је би ља ка, и то ви ше у над зем ном де лу не го ко ре ну. по ве-
ћа ње кон цен тра ци је итри ју ма раз ли чи то се од ра зи ло на усва ја ње ис пи ти ва них 
еле ме на та. Нај и зра зи ти је је би ло сма ње ње кон цен тра ци је и на ку пља ња K и Mg у 
ко ре ну и над зем ном де лу и P у над зем ном де лу. кон цен тра ци ја P у ко ре ну се сиг ни-
фи кант но по ве ћа ла ве ро ват но услед ње го ве ре ак ци је са итри ју мом, услед че га је 
ње гов уз ла зни тран спорт у над зем ни део сма њен. 

ре зул та ти ових ис пи ти ва ња са оп ште ни су на 19th Sympo si um of the Ser bi an 
Plant Physi o logy So ci ety, The ef fect of yttri um on mi ne ral nu tri ti on of young ma i ze plants. 
p 49 (ауто ри: Ма ри на пут ник Де лић, Ива на Мак си мо вић, Имре ка дар, ру долф 
ка сто ри).
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Секцијазатехничкенаукеитехничкукултуру

Управ ни од бор Ма ти це срп ске је на сед ни ци одр жа ној 12. апри ла 2011. го ди-
не до нео од лу ку да се у окви ру Оде ље ња за при род не на у ке фор ми ра Сек ци ја за 
тех нич ку кул ту ру.

пр ва кон сти ту тив на сед ни ца сек ци је одр жа на је 7. ју ла 2011. го ди не. На сед-
ни ци је за се кре та ра сек ци је иза бран проф. др вла ди мир ка тић. Усво јен је пре-
ли ми нар ни план ра да за 2011. и пред ло же но да се име сек ци је до пу ни и гла си 
Сек ци ја за тех нич ке на у ке и тех нич ку кул ту ру. 

На ред ни са ста нак сек ци је одр жан је 9. но вем бра 2011. и на ње му је пред ста-
вљен про је кат „ви ше на мен ска ауто ма ти зо ва на ста ни ца за со лар но пу ње ње и из-
најм љи ва ње јав них елек трич них би ци ка ла – SO LAR BI KE”. ру ко во ди лац про јек-
та је проф. др Бра ни слав Бо ро вац са Фа кул те та тех нич ких на у ка (ФтН) у Но вом 
са ду, а ре а ли за то ри су са рад ни ци и сту ден ти ФтН-а. Из ра ђен је идеј ни про је кат 
за ре а ли за ци ју SO LAR BI KE си сте ма. пред ви ђа се да фи нан си ра ње овог про јек та 
пре у зму Јп пар кинг сер вис, по кра јин ски се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки 
раз вој, Фа кул тет тех нич ких на у ка и по је ди ни спон зо ри. рок ре а ли за ци је је по че-
так апри ла 2012. На са стан ку је усво јен и план ра да за 2012. го ди ну.

Оде ље ње за ли ков не умет но сти
УМет НИЧ ке тО пО ГрА ФИ Је ГрА ДО вА У ср БИ ЈИ

(ру ко во ди лац про јек та: проф др Алек сан дар ка ди је вић)

На про јек ту Умет нич ке то по гра фи је гра до ва у ср би ји оба вља ли су се на уч-
но и стра жи вач ки по сло ви на сле де ћим те ма ма.

Умет нич ка то по гра фи ја Ле сков ца
(но си лац те ме: проф др Алек сан дар ка ди је вић, 

са рад ни ци: проф. др ср ђан Мар ко вић, На та ша цвет ко вић)

На ста вље но је при ку пља ње ар хив ске, фо то теч ке и хе ме ро теч ке гра ђе, као и 
до ку ме на та из при ват них ко лек ци ја и збир ки уста но ва кул ту ре. сте чен је увид у 
рад мно го број них умет ни ка ко ји су у но ви јој епо хи обе ле жи ли ства ра ла штво у 
гра ду на ве тер ни ци.

Објек ти тур ско-бал кан ског сти ла, при ме ри ро ман ти чар ске и ака дем ске ар хи-
тек ту ре, де ла у мо дер ни стич ком и соц ре а ли стич ком ма ни ру об у хва ће на су при-
ље жним ис тра жи ва њи ма. Ис тра жи ван је и рад во де ћих сли ка ра и ва ја ра ко ји су 
успе шно де ло ва ли у Ле сков цу и око ли ни као и на ши рем про сто ру ју го и сточ не 
ср би је. са ку пље но је и тех нич ки при ре ђе но не ко ли ко но вих осно ва зна чај них ле-
ско вач ких ку ћа и јав них зда ња (арх. Н. цвет ко вић)

Обо га ће на је и збир ка са ку пље них до ку ме на та о раз во ју шта фе лај ног сли-
кар ства, ико но пи са, гра фи ке, сло бод не и фа сад не скулп ту ре. свет ле ско вач ких 
на ру чи ла ца и ме це на та ко ђе је до дат но про у чен.
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Умет нич ка то по гра фи ја Но вог са да
(но си лац те ме: Дон ка стан чић, са рад ни ци: Ол га Ми кић, 

Гро зда на Ми ки ти шин, ка та ри на До брић, Ива на ре пић, Бран ко Лу чић) 

Ар хи тек ту ра

За вр шен је рад на об ра ди свих са крал них обје ка та, на пи са ни су рад ни тек-
сто ви. ра ђе но је на те рен ском и ар хив ском ис тра жи ва њу (тех нич ки ар хив Но вог 
са да). На пи са ни су ка та ло шки рад ни тек сто ви око 300 обје ка та у 55 ули ца Но вог 
са да. Из вр ше но је ис тра жи ва ње у Ар хи ву Но вог са да. Из дво је но је око 50 пла но-
ва обје ка та и ур ба не опре ме, ко ји су по том ске ни ра ни и обез бе ђе ни на по себ ном 
ком пакт-ди ску (укуп но 45 м2)

За по чет је рад на пи са њу сту диј ског тек ста о исто ри ја ту, сти ло ви ма ар хи тек-
ту ре и ур ба ни стич ком раз во ју Но вог са да. Оба вље но је фо то граф ско до ку мен то-
ва ње згра да ар хи тек ту ре мо дер не на Ма лом ли ма ну и ри мо ка то лич ке цр кве Име 
Ма ри ји но – укуп но око 120 сни ма ка.

пе тро ва ра дин ска твр ђа ва са под гра ђем – на пи са ни су рад ни тек сто ви за објек-
те на гор њој твр ђа ви: ду га ка сар на, офи цир ски па ви љон, про ви јант ски па ви љон, 
ар се нал, јед но став на ка сар на и Ле о пол до ва ба ру та на; тек сто ви за објек те на Хон-
вер ку: јед но спрат на ка сар на, ма ла стра жа ра и ба ру та на св. ели за бе те; тек сто ви за 
ку ће у под гра ђу пе тро ва ра ди на: Бе о град ска ули ца, бро је ви 1–23, 2–12, Штро сма-
је ро ва ули ца, бро је ви 1–9 , 2–14, Ули ца Ли син ског, бро је ви 1–4.

У то ку је при пре ма (об ра да по сто је ће до ку мен та ци је – ар хив ских по да та ка, 
тек сто ва и ста рих пла но ва) за тек сто ве о Бе о град ској ка пи ји и но вој ка пи ји у ва-
сер шта ту; двор ској, Ле о пол до вој и ка пи ји кар ла VI на гор њој твр ђа ви), објек те у 
ули ци про те Ми хал џи ћа и на тр гу вла ди ке Ни ко ла ја у под гра ђу. 

риб њак (лет њи ков ци на оба ли Ду на ва, гра ђе ни из ме ђу два свет ска ра та) – на-
пи са ни су тек сто ви за пет ви ла. У то ку је на ста вак по сла.

Ли ков на умет ност

За вр ше ни су тек сто ви о ли ков ним де ли ма у ри мо ка то лич ким цр ква ма Име 
Ма ри ји но, св. ро ка и св. ели за бе те (те леп) у Но вом са ду. 

На пи са на је увод на сту ди ја о ли ков ном ства ра ла штву Но вог са да у XVI II, 
XIX и пр вој по ло ви ни XX ве ка. сту ди ју пра ти 90 фо то гра фи ја са на ве де ним по-
ре клом (Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Му зеј гра да Но вог са да...).

текст са опи си ма но во сад ских га ле ри ја и умет нич ких збир ки при му зе ји ма 
са са же тим по да ци ма о њи хо вом на ста ја њу, са др жа ју и са да шњим број ним ста њем 
екс по на та. то су: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти, спо-
мен-збир ка па вла Бе љан ског, по клон збир ка рај ка Ма му зи ћа, За ви чај на збир ка и 
Збир ка стра не умет но сти (при Му зе ју гра да Но вог са да) и ли ков на збир ка Му зе ја 
вој во ди не. Аутор тек сто ва је Ол га Ми кић.

На ста вљен је рад на еви ден ци ји умет нич ког ма те ри ја ла у ши рем дру штве-
ном вла сни штву – по бе ле же ни су и сре ђе ни основ ни ка та ло шки по да ци: Ма ти ца 
срп ска (239 екс по на та), Гим на зи ја Јо ван Јо ва но вић Змај (77 екс по на та), Из вр шно 
ве ће вој во ди не (348 екс по на та), епар хи ја бач ка (31 екс по нат), срп ско на род но по зо-
ри ште, скуп шти на оп шти не Но ви сад, Град ска ку ћа, ер сте бан ка (117 екс по на та) 
и при вред на бан ка (22 екс по на та), 

ра ђе но је и на еви ден ци ји јав них спо ме ни ка: па сте ро ва би ста (ис пред за во да); 
ар хи тек тон ска фи гу рал на пла сти ка на објек ти ма у ули ца ма вој во де Ми ши ћа, со-
ње Ма рин ко вић, Мак си ма Гор ког, вој во де пут ни ка, Иве Ло ле ри ба ра; спо ме ни ци и 
би сте у Ду нав ском пар ку и на тр гу га ле ри ја. Аутор тек сто ва Дра гој ла Жи ва нов.
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На пи сан је при кла дан на уч но-ин фор ма тив ни текст о ре зул та ти ма ар хе о ло-
шког ис тра жи ва ња на те ри то ри ји Но вог са да, ко је ће пра ти ти про прат ни ма те ри-
јал: фо то-илу стра ци је и кар то гра фи ја.

На пи сан је текст о ли ков ном ства ра ла штву дру ге по ло ви не XX ве ка, уво ђе-
њем но вог ауто ра, а пре ма за кључ ку са сед ни це Ли ков ног оде ле ња Ма ти це срп ске. 
Ни су обез бе ђе не по треб не илу стра ци је, те је оста ло да се но си лац те ме по за ба ви 
овим про бле мом.

то ком 2011. го ди не ра ђе но је на фи на ли за ци ји по сла пре ма пла ни ра ном ро ку. 
На пи са ни су и пре да ти увод ни син те зни тек сто ви. У окви ру тек ста о ар хе о ло ги ји 
обез бе ђен је по тре бан илу стро ва ни ма те ри јал (то по граф ска кар та са уби ка ци јом 
ло ка ли те та, сним ци ма те ри јал не кул ту ре – нај вред ни ји екс по на ти), а за текст Ур ба
ни зам и гра ди тељ ство ста ре ма пе и ур ба ни стич ки пла но ви, ко ји пра те хро но ло-
шки раз вој гра да, за кључ но са го ди ном по чет ка Дру гог свет ског ра та. 

Умет нич ка то по гра фи ја Зе му на
(но си лац те ме: проф. др Бран ко ву јо вић)

при ве ден је кра ју рад на про у ча ва њу из во ра и ли те ра ту ре ко ји се од но си на 
исто риј ску про шлост Зе му на, са де таљ ним пре гле дом би бли о гра фи је ко ја се од-
но си на исто риј ски раз вој Зе му на. 

На ста вљен је рад на ис тра жи ва њу раз во ја ур ба ни зма Зе му на и по је ди них 
кул тур но-исто риј ских и ам би јен тал них це ли на исто риј ског је згра Зе му на. по себ но 
су об ра ђи ва ни по је ди нач ни ар хи тек тон ски спо ме ни ци у гра ду. као за себ на те ма 
об ра ђи ва на су зе мун ска гро бља (пра во слав но, ка то лич ко и је вреј ско) са по пи сом 
нај зна чај ни јих спо мен-обе леж ја и гро бо ва од исто риј ског зна ча ја. 

На ста вљен је рад на ар хи тек тон ској об ра ди цр кве них спо ме ни ка Зе му на, као 
и ка та ло шка об ра да де ла цр кве не умет но сти и пред ме та при ме ње них умет но сти 
(ико но ста са, по је ди них ико на, ол та ра, пев ни ца, пре сто ла и др.). 

Фо то граф ско сни ма ње спо ме ни ка на те ре ну вр ше но је по по тре би у то ку об ра-
де по је ди них ар хи тек тон ских спо ме ни ка кул ту ре. 

то ком 2011. го ди не нај ви ше је ра ђе но на до пу ни би бли о граф ских из во ра и 
ли те ра ту ре ко ја се од но си на ста ро је згро Зе му на, узи ма ју ћи у об зир и оне ре ђе, 
ма ње по оби му спо ме ни ке ко ји до са да ни су об ра ђи ва ни: ту спа да ју пре све га, ре-
ли ги о зни објек ти по себ них вер ских за јед ни ца. У про те клој го ди ни на ста вљен је рад 
на об ра ди цр кве них спо ме ни ка Зе му на, узи ма ју ћи у об зир све цр кве не објек те. по-
себ ну гру пу чи не кул тур не и про свет не ин сти ту ци је Зе му на ко је су об у хва ће не у 
по чет ној фа зи об ра де. Ујед но на ста вљен је рад на те рен ском по пи су по сто је ћих 
јав них скулп ту рал них и ар хи тек тон ских спо ме ни ка и спо мен-обе леж ја по је ди-
ним до га ђа ји ма и лич но сти ма на про сто ру Зе му на. На ста вље но је и те рен ско фо-
то граф ско сни ма ње спо ме ни ка на те ре ну, чи ме се обо га ћу је до ку мет на ци ја о овим 
спо ме ни ци ма. 

срп скО среД њО ве кОв НО сЛИ кАр ствО 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др сре тен пет ко вић)

У окви ру овог про јек та ра ди ло се на сле де ћим те ма ма.

срп ска ми ни ја ту ра од 1459. до 1690. го ди не
(но си лац те ме: мр Зо ран ра кић)

то ком ле та 2008. го ди не но си лац те ме је про вео у два на вра та (ко ји су би ли са-
о бра же ни про гра му ра да и оба ве за ма слу жбе ни ка у уста но ва ма у ко ји ма је ра дио) 
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укуп но 12 да на у со фи ји, где је при ку пљао гра ђу о срп ским ру ко пи си ма XVI и 
XVII ве ка, ко ји се чу ва ју у бу гар ским ко лек ци ја ма. пре гле да не су а по том и де-
таљ но опи са не ми ни ја ту ре и ор на мен ти ка из се дам де сет ру ко пи са, срп ских али и 
бу гар ских, ко ји пред ста вља ју ва жан ком па ра тив ни ма те ри јал за из у ча ва ње срп-
ске илу ми на ци је из вре ме на тур ске вла сти. по себ на па жња би ла је по све ће на ис-
тра жи ва њу ру ко пи са по па Јо ва на из кра то ва, јед ног од нај зна чај ни јих срп ских 
пи са ра и илу ми на то ра из дру ге по ло ви не XVI сто ле ћа, чи ја се нај ве ћа збир ка ру-
ко пи са чу ва упра во у бу гар ским би бли о те ка ма. 

Ис тра жи вач ки рад у до ма ћим збир ка ма од ви јао се ово га пу та је ди но у ма на-
сти ри ма Ов чар ско-ка блар ске кли су ре, где је у ма на сти ру Ни ко љу пре гле да но и опи-
са но Ка ран ско че тво ро је ван ђе ље, је дан од нај зна чај ни јих срп ских илу ми ни ра них 
ру ко пи са са по чет ка XVII ве ка. том при ли ком на чи ње ни су и сним ци ње го вог 
сли ка ног укра са.

Ико но граф ска ис тра жи ва ња срп ског жи во пи са XVI и XVII ве ка
(но си лац те ме: проф. др сре тен пет ко вић)

Нај ве ћи део очу ва них или де ли мич но очу ва них цр ка ва по диг ну тих и жи во-
пи са них то ком XVI и XVII ве ка ис тра жи ва не су то ком по след њих де це ни ја XX 
сто ле ћа. Ме ђу тим, тај по сао ни је оба вљен до кра ја из не ко ли ко раз ло га. Нај пре, 
још увек се про на ла зе ма ње цр кве ко је по ти чу из XVI и XVII ве ка ко је су, уда ље-
не од уоби ча је них ко му ни ка ци ја, оста ле не ис пи та не. Не ки дру ги хра мо ви су кон-
зер ви ра ни и ре ста у ри ра ни по след њих го ди на и то ком тих ра до ва от кри ве не су 
фре ске пре кри ве не мал те ром или по ча ђа ве ле ико не ко је су сто га би ле не до ступ не 
ис пи ти ва њу. У цр ква ма су нај че шће очу ва не зид не сли ке гор њих зо на та ко да се без 
ске ла (чи је је по ди за ње ску по) оне не мо гу фо то гра фи са ти, па ни те мељ ни је ис пи-
та ти. Нај зад, мла ђи ис пи ти ва чи се рет ко од лу чу ју да се ба ве умет но шћу, од но сно 
сли кар ством у по зно ви зан тиј ском раз до бљу XVI, XVII, па и де лом XVI II сто ле ћа.

пор трет у срп ском сред њо ве ков ном сли кар ству
(но си лац те ме: др Дра ган вој во дић)

Ак тив но сти на об ра ди те ме пор трет у срп ском сре дњо ве ков ном сли кар ству у 
то ку 2008. го ди не оства ре не су у пла ни ра ном оби му. као и про шле го ди не, ра ди 
ра ци о нал ни је упо тре бе сред ста ва, ве ћи део сво јих те рен ских ис тра жи ва ња но си-
лац те ме је об је ди нио са ис тра жи ва њи ма ко ле ге др Ми о дра га Мар ко ви ћа. та ко су 
знат но ума ње ни тро шко ви пу то ва ња, фо то граф ског сни ма ња и бо рав ка на те ре ну. 
са мим тим ство ре ни су усло ви да амбиц иоз aн ис тра жи вач ки план бу де ис пу њен, 
без об зи ра на рас по ло жи ва сред ства. Онај део ис тра жи ва ња ко ји ни је би ло мо гу-
ће укло пи ти у окви ре за јед нич ке ис тра жи вач ке кам па ње но си лац те ме је оба вио 
са мо стал но.

У ре пу бли ци Ма ке до ни ји са фо то гра фом про у че не су и сни мље не (де ли мич-
но или у це ло сти) цр кве све тог Ђор ђа у ста ром На го ри чи ну и све тог Ди ми три ја 
у Мар ко вом ма на сти ру; на ко со ву и Ме то хи ји у ве ли кој Хо чи цр кве све тог Ни-
ко ле и све тог Јо ва на, а у ју го за пад ној ср би ји ма на стир ко ви ље код Ива њи це. У 
тим спо ме ни ци ма оба вље на су сва пред ви ђе на ис тра жи ва ња. при те рен ском ра ду 
ко ри шће ни су опре ма и ма те ри јал де ли мич но по зајм ље ни од Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Бе о гра ду (ра чу нар), а де ли мич но из најм ље ни или ку пље ни (ре флек то ри, 
лам пе, мер де ви не, ком пакт-ди ско ви, па ус-па пир, ра пи до гра фи, бе ле жни це, бло ко ви 
итд.). Део те рен ских ис тра жи ва ња но си лац те ме је са мо стал но спро вео у Бе лој 
цр кви ка ран ској. Део сред ста ва утро шен је и на сре ђи ва ње и об ра ду до ку мен та-
ци је при ку пље не при ли ком те рен ског ра да про шле го ди не.
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срп ске цр кве не за ду жби не у Ма ке до ни ји
(но си лац те ме: доц. др Ми о драг Мар ко вић)

то ком 2008. го ди не на ста вљен је рад на те ми срп ске цр кве не за ду жби не у 
Ма ке до ни ји. У дру гој по ло ви ни ју ла но си лац те ме је са ко ле гом Дра га ном вој во-
ди ћем и јед ним фо то гра фом об и шао цр кве св. Ђор ђа у ста ром На го ри чи ну и све-
тог Ди ми три ја у Мар ко вом ма на сти ру. том при ли ком на ста вљен је рад на по пи си-
ва њу нат пи са на фре ска ма и сни ма њу жи во пи са у на ве де ним цр ква ма. На ко со ву 
и Ме то хи ји ис тра жи ва не су две ста ре цр кве у ве ли кој Хо чи (све ти Ни ко ла и све ти 
Јо ван), док је у ју го за пад ној ср би ји оба вље но ди ги тал но сни ма ње ар хи тек ту ре и 
жи во пи са цр ка ва у ма на сти ру ко ви љу код Ива њи це. сни мље ни ма те ри јал са чу-
ван је у ди ги тал ној фор ми, а ко пи ја тог ма те ри ја ла је пре да та на рас по ла га ње Оде-
ље њу за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске.

сли кар ство Бо ке ко тор ске XVII и XVI II ве ка у 
сред њо ве ков ним тра ди ци ја ма

(но си лац те ме: др Зо ран ра кић)
то ком из ве штај ног пе ри о да рад на про јек ту Сли кар ство Бо ке ко тор ске XVII и 

XVI II ве ка у сред њо ве ков ним тра ди ци ја ма од ви јао се у два прав ца. пр ви је био по-
све ћен при ку пља њу до ку мен та ци је на те ре ну а дру ги ње ном сре ђи ва њу и, по том, 
стил ској и ико но граф ској ана ли зи. те рен ски рад пре вас ход но је об у хва тио опис и 
сни ма ње ико на бо ко ко тор ских зо гра фа у збир ка ма срп ске пра во слав не оп шти не у 
Ду бров ни ку и ко то ру и у цр ка ва ма све тог Лу ке у ко то ру и све тог Ни ко ле у ри сну. 
рад се од ви јао и у ма на сти ру пра скви ци, где је зо граф Ди ми три је ра дио део фре са-
ка у цр кви све те тро ји це, док су ње го ви след бе ни ци из ве ли ико но ста сну пре гра ду 
чи ји се фраг мен ти и да нас чу ва ју у ма на стир ској ри зни ци. На ста вљен је рад на об-
ра ди ико на бо ко ко тор ских мај сто ра у збир ци се ку лић и у На род ном му зе ју у Бе о-
гра ду, а оства рен је и увид у не ве ли ку али зна чај ну и не до вољ но про у че ну ко лек-
ци ју бо ко ко тор ских ико на у Умјет нич кој га ле ри ји у Ду бров ни ку. Због објек тив них 
окол но сти ико не из ове збир ке ни су мо гле би ти сни мље не ни де таљ ни је об ра ђе не.

Фо то гра фи са ње и опис ико на бо ко ко тор ских зо гра фа у ма на сти ру пи ви, ко ји 
су та ко ђе би ли пла ни ра ни за ову го ди ну, ни су оба вље ни због не до стат ка сред ста ва.

то ком ле та и је се ни 2011. го ди не рад на про јек ту сли кар ство Бо ке ко тор ске 
XVII и XVI II ве ка у сред њо ве ков ним тра ди ци ја ма од ви јао се у два прав ца. пр ви је 
био по све ћен при ку пља њу до ку мен та ци је на те ре ну а дру ги ње ном сре ђи ва њу и, 
по том, стил ској и ико но граф ској ана ли зи. те рен ски рад пр вен стве но је об у хва тио 
опис и сни ма ње ико на бо ко ко тор ских зо гра фа у збир ка ма ма на сти ра Мо ра че и цр кве 
све тог Ђор ђа у Ши ши ћи ма (Гр баљ, Бо ка ко тор ска). рад се од ви јао и у ма на сти ру 
пра скви ци, где је зо граф Ди ми три је ра дио део фре са ка а ње го ви след бе ни ци ико-
но ста сну пре гра ду (да нас са чу ва ну у фраг мен ти ма).

До кра ја 2011. го ди не пла ни ран је и оби ла зак пра во слав не цр кве у пе ро ју 
код пу ле и опис та мо шње збир ке ико на. сав при ку пље ни ма те ри јал, ко ји об у хва-
та бли зу 150 ди ги тал них сни ма ка и оп шир не те рен ске бе ле шке, би ће ста вљен на 
рас по ла га ње Оде ље њу за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске.

срп ско зид но сли кар ство у по зном сред њем ве ку (1200–1459)
(но си лац те ме: доц. др Дра ган вој во дић)

то ком 2009. го ди не за по чет је ис тра жи вач ки рад на те ми Срп ско зид но сли кар
ство у по зном сред њем ве ку (1200–1459) у окви ру про јек та Срп ско сред њо ве ков но 
сли кар ство. 

У скла ду с пла ном че тво ро го ди шњег ра да, пр ва фа за ис тра жи ва ња би ла је 
усме ре на ка про у ча ва њу срп ског зид ног сли кар ства по зног сред њег ве ка у ју жним 
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обла сти ма се вер не Грч ке и да на шње ре пу бли ке Ма ке до ни је. Због упла те ума ње них 
фи нан сиј ских сред ста ва у од но су на пла ни ра на те рен ска ис тра жи ва ња су тра ја ла 
кра ће но што је би ло пред ви ђе но (од 26. сеп тем бра до 9. ок то бра) и об у хва ти ла су 
не што ма њи број спо ме ни ка у ко сту ру, Охри ду и со лу ну. Ис тра жи вач ки по сао 
оба вљен је у са рад њи с др Ми о дра гом Мар ко ви ћем, ко ји ра ди на те ми Ико но гра фи
ја срп ског сред њо ве ков ног сли кар ства. У пи та њу су две ве о ма срод не те ме, ко је су 
укљу че не у исти про је кат, па је за јед нич ки те рен ски рад из ви ше раз ло га, укљу-
чу ју ћи и мо гућ ност сма ње ња тро шко ва, пред ста вљао нај це лис ход ни је ре ше ње. 
Дру га фа за ис тра жи ва ња би ла је усме ре на ка про у ча ва њу спо ме ни ка срп ског зид-
ног сли кар ства по зног сред њег ве ка у сре ди шњим и се вер ним обла сти ма да на шње 
ре пу бли ке Ма ке до ни је

У скла ду са пла ном че тво ро го ди шњег ра да, тре ћа фа за ис тра жи ва ња би ла је 
усме ре на ка про у ча ва њу спо ме ни ка срп ског зид ног сли кар ства по зног сред њег ве ка 
на ко со ву, Ме то хи ји и у ју жној ср би ји. те рен ска ис тра жи ва ња су тра ја ла кра ће 
но што је би ло пред ви ђе но (од 1. до 16. ав гу ста) и би ла су све де на на цен трал но и 
се вер но ко со во с Ме то хи јом, а де лом и на ју го и сточ ну ср би ју. пре ма пла ну че тво-
ро го ди шњег ра да би ло је пред ви ђе но да се у то ку ове го ди не про у че и спо ме ни ци 
у Ме то хи ји (Бо го ро ди ца Ље ви шка у при зре ну, све ти спас у при зре ну, све ти 
Ни ко ла у при зре ну) и још не ки у ју го и сточ ној ср би ји (све ти про хор пчињ ски, 
све ти Јо ван у по га но ву, Ја шуњ ски ма на сти ри), што ни је оства ре но због не до стат-
ка сред ста ва. Ис тра жи вач ки по сао оба вљен је у са рад њи с ко ле гом др Ми о дра гом 
Мар ко ви ћем, ко ји ра ди на те ми Ико но гра фи ја срп ског сред њо ве ков ног сли кар-
ства. У пи та њу су две ве о ма срод не те ме, ко је су укљу че не у исти про је кат. 

Ико но гра фи ја срп ског сред њо ве ков ног сли кар ства
(но си лац те ме: доц. др Ми о драг Мар ко вић)

то ком 2009. го ди не за по чет је рад на те ми „Ико но гра фи ја срп ског сред њо ве-
ков ног сли кар ства” у окви ру про јек та „срп ско сред њо ве ков но сли кар ство”. 

као што је би ло пред ви ђе но пла ном че тво ро го ди шњег ра да, пр ва фа за ис тра-
жи ва ња по све ће на је про у ча ва њу ико но гра фи је срп ског зид ног сли кар ства по зног 
сред њег ве ка у ју жним обла сти ма да на шње ре пу бли ке Ма ке до ни је и се вер не Грч-
ке. Због огра ни че них фи нан сиј ских сред ста ва те рен ска ис тра жи ва ња тра ја ла су 
две уме сто пред ви ђе не три сед ми це (од 26. сеп тем бра до 9. ок то бра), а од но си ла 
су на спо ме ни ке у ко сту ру и Охри ду, као и на јед ну цр кву у со лу ну. рад је оба-
вљен у са рад њи с ко ле гом др Дра га ном вој во ди ћем, ко ји ра ди на те ми „срп ско 
зид но сли кар ство у по зном сред њем ве ку (1200–1459)”. реч је о две ме ђу соб но 
ком па ти бил не те ме ко је су укљу че не у исти про је кат па је за јед нич ки те рен ски 
рад из ви ше раз ло га, укљу чу ју ћи и мо гућ ност сма ње ња тро шко ва, пред ста вљао 
нај оп ти мал ни је ре ше ње. Дру га фа за ис тра жи ва ња по све ће на је про у ча ва њу ико но-
гра фи је срп ског зид ног сли кар ства по зног сред њег ве ка у сре ди шњим и се вер ним 
обла сти ма да на шње ре пу бли ке Ма ке до ни је.

као што је би ло пред ви ђе но пла ном че тво ро го ди шњег ра да, тре ћа фа за ис тра-
жи ва ња по све ће на је про у ча ва њу ико но гра фи је срп ског зид ног сли кар ства по зног 
сред њег ве ка на ко со ву, Ме то хи ји и ју жној ср би ји. по себ на па жња по све ће на је 
фре ско-це ли на ма ко је до са да ни су би ле те мељ но про у че не. те рен ска ис тра жи ва-
ња су об у хва ти ла сле де ће спо ме ни ке:

1) Ме то хи ја – цр кве пећ ке па три јар ши је; 
2) цен трал но и ис точ но ко со во – Ли пљан, све ти Ни ко ла у ве ли кој Хо чи, ва-

га неш, Ај нов ци;
3) ју жна ср би ја – све ти про хор пчињ ски, Бо го ро ди ца на враж јем ка ме ну, 

све ти Јо ван у Ор ља ну, Ја шуњ ски ма на сти ри.
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еврОп скИ ОквИ рИ срп ске УМет НО стИ НО вОГ ве кА
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ми ро слав ти мо ти је вић)

У окви ру овог про јек та ра ди ло се на сле де ћим те ма ма.

европ ски окви ри срп ске умет но сти
(но си лац те ме: проф. др Ми ро слав ти мо ти је вић)

то ком 2008. рад на те ми се ба зи рао на те рен ском ра ду ко ји се од ви јао у вр шцу 
и су бо ти ци. па жња је би ла усме ре на на ли ков на де ла и објек те ви зу ел не кул ту ре 
ко ји би мо гли по мо ћи у ту ма че њу ве за умет но сти и ви зу ел не кул ту ре и про све ти-
тељ ских иде ја на те ри то ри ји кар ло вач ке ми тро по ли је у 18. ве ку. то ком ис тра жи-
ва ња иден ти фи ко ван је ви зу ел ни ма те ри јал и умет нич ка де ла ко ја су се на ла зи ла 
у функ ци ји про па ги ра ња про све ти тељ ских вер ских и дру штве них про ме на. то је 
усло ви ло да се рад у вр шцу од ви јао у Град ском му зе ју, ста рој апо те ци, пра во-
слав ној са бор ној цр кви и вла ди чан ском дво ру. рад у су бо ти ци се од ви јао у Град-
ском му зе ју. 

Умет ност и про све ти тељ ство
(но си лац те ме: вла ди мир си мић)

то ком 2008. рад на те ми се од ви јао на те ре ну у скла ду са де фи ни са ним пла-
ном иден ти фи ка ци је де ла ли ков них умет но сти и ви зу ел не кул ту ре на ста лих у вре-
ме ну и под ути ца јем про све ти тељ ског по кре та у обла сти ма на се ље ним срп ским 
ста нов ни штвом. Због то га се ви ше днев ни ис тра жи вач ки рад од ви јао у сен тан дре-
ји, кул тур ном цен тру у ко јем се об ли ко ва ла срп ска кул ту ра у до ба про све ти тељ-
ства. Ис тра жи ва ња су оба вље на у срп ском цр кве ном му зе ју у сен тан дре ји, где 
су иден ти фи ко ва ни, об ра ђе ни и сни мље ни објек ти (до са да не пу бли ко ва ни) од 
ин те ре са за ре а ли за ци ју про јек та. 

то ком 2009. рад на про јек ту је био усме рен ка при ку пља њу гра ђе и за вр шним 
те рен ским ис тра жи ва њи ма у ци љу при пре ме за штам пу ру ко пи са књи ге Па три ја 
и па три о ти зам у срп ској кул ту ри 18. сто ле ћа. Глав ни за да так се са сто јао у иден-
ти фи ко ва њу ви зу ел ног ма те ри ја ла (сли ка, гра фи ка) и ли те рар них де ла (штам па-
них про зних и по ет ских де ла) ко ји су би ли у функ ци ји ја ча ња раз ли чи тих ви до ва 
па три от ских осе ћа ња код срп ске ет ни је у до ба ба ро ка и про све ти тељ ства. те рен-
ски рад се од ви јао у Но вом са ду, Бе о гра ду и су бо ти ци.

као ре зул тат ра да на про јек ту об ја вљен је текст Кул тур ни тран сфер у до ба 
про све ти тељ ства: Ор фе лин, ка ли гра фи ја и ре фор ма срп ских основ них шко ла у 
Збор ни ку за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске 37 (2009).

Tоком 2010. го ди не оба вље на су те рен ска сни ма ња за по тре бе за вр шет ка ру-
ко пи са књи ге Па три ја и па три о ти зам у срп ској кул ту ри и умет но сти 18. ве ка у 
вр шцу. при сту пи ло се ис тра жи ва њу де поа Град ског му зе ја у вр шцу, у ко јем је 
иден ти фи ко ва но не ко ли ко де ла од ва жно сти за те му про јек та, али и пу бли ка ци ју 
у при пре ми. ра ди се о ико ни ве ли ког фор ма та Ло за Је се је ва са хе рал дич ким обе-
леж ји ма вла дар ске ди на сти је Хаб збур го ва ца по зна тог сли ка ра сте фа на те нец ког, 
као и пор трет не по зна тог сли ка ра на ко јем је пред ста вљен аустриј ски цар Франц 
II Хаб збур шки. та ко ђе у беч ком Исто риј ско-умет нич ком му зе ју иден ти фи ко ва на 
је пра во слав на ико на Бо го ро ди це Жи во но сног ис точ ни ка, да ти ра на у крај 17. или 
пр ву де це ни ју 18. ве ка, ко ја се ве зу је за сли кар ску ра ди о ни цу ко ја је у то вре ме де-
ло ва ла у пра во слав ној цр кви у Ђе ру (Ма ђар ска), а ко ја је ва жна због сво јих ико-
но граф ских спе ци фич но сти. Ни јед на од ових сли ка ни је по зна та ши рој на уч ној 
јав но сти ни ти је би ла пред мет ана ли зе у срп ској струч ној ли те ра ту ри. У два од 

77



78 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

три слу ча ја на пра вље не су ква ли тет не ко лор не фо то гра фи је, ко је је ура дио Ми-
ро слав Ла зић, и обез бе ђе на аутор ска пра ва за ре про ду ко ва ње.

Tоком 2011. го ди не оба вље на су за вр шна те рен ска сни ма ња за по тре бе при-
пре ме за штам пу ру ко пи са књи ге За љу бав отаџ би не: па три о те и па три о ти зми 
у срп ској кул ту ри 18. ве ка. сни ма ња су вр ше на у град ским му зе ји ма у сом бо ру и 
су бо ти ци, вла ди чан ском дво ру у вр шцу и ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске 
у Но вом са ду, у ко ји ма су иден ти фи ко ва на ли ков на де ла за ко је ни је по сто ја ла 
од го ва ра ју ћа фо то-до ку мен та ци ја. Фо то гра фи са ње је оба вио Ми ро слав Ла зић, ко ји 
је ујед но и тех нич ки уред ник пла ни ра не пу бли ка ци је. У исто вре ме вр шен је ода-
бир екс по на та ко ји би мо гли би ти укљу че ни у исто и ме ну из ло жбу пла ни ра ну за 
фе бру ар 2012. го ди не у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у Но вом са ду. 

Умет ност на под руч ју Фру шке го ре
(но си лац те ме: др во ји слав Ма тић)

то ком го ди не ра ђе но је на те ми Ар хи тек ту ра кру ше до ла, ко ја је у ве зи са ју-
би лар ном 2008/9. го ди ном. Овај рад је до вр шен, про чи тан на сим по зи ју му у кру-
ше до лу и би ће од штам пан у из да њу Огран ка сА НУ у Но вом са ду кра јем ове или 
по чет ком на ред не го ди не. са др жи око 10 стра на тек ста уз при ло ге у ви ду цр те жа 
и фо то гра фи ја.

рад на про јек ту спо ме ни ци на Фру шкој гори и у сре му на ста вљен је у ле то 
и је сен 2008. из ра дом до пу на за мо но гра фи ју о већ при хва ће ном ру ко пи су Ма на
стир Ши ша то вац. У на ред ној го ди ни овај ру ко пис тре ба при пре ми ти за штам пу, 
што ни је ма ли по ду хват с об зи ром на ве ћи број ли ков них при ло га.

срп ска са крал на ар хи тек ту ра епо хе исто ри ци зма у Дал ма ци ји
(1863–1911)

(но си лац те ме Бран ко Чо ло вић)

Углав ном су при ве де ни кра ју го то во сви при прем ни ра до ви на те ми Хи сто-
ри ци зам у срп ској са крал ној ар хи тек ту ри у Дал ма ци ји (1853–1911), што прет по-
ста вља да су оби ђе ни сви ва жни ји ло ка ли те ти, на пра вље на ре ла тив но об у хват на 
фо то-до ку мен та ци ја са би ље шка ма, а они нај мар кант ни ји спо ме ни ци су и при том 
ар хи тек тон ски сни ма ни. Ипак, но си лац те ме је успио да сни ми до ста ар те фа ка та 
из бли же око ли це, мно ге нат пи се на цр ква ма и ка пе ла ма као и гроб на обе леж ја са 
за по себ ни јим епи гра фич ким и фор мал ним ка рак те ри сти ка ма, на те ми ко ја је Ма-
ти ци срп ској пред ло же на за на ред но раз до бље. Она је при лич но ком пле мен тар на 
овој до са да шњој та ко да је умно го ме упот пу ни ла основ не спо зна је и омо гу ћи ла 
ра зр је ше ње по сто је ћих отво ре них пи та ња. све у све му, ство ре на је са свим до-
вољ на гра ђа ко јом ће на уч на јав ност и Ма ти ца срп ска мо ћи убу ду ће рас по ла га ти 
у свр ху про ду бљи ва ња зна ња о на ци о нал ној ба шти ни ср ба на за пад ним стра на-
ма, по себ но у сје вер ној Дал ма ци ји. 

Двор ска кул ту ра у вре ме ми тро по ли та сте фа на стра ти ми ро ви ћа
(но си лац те ме: мр Ми ро сла ва ко стић)

Из вр ше на су сни ма ња са бор ног хра ма у срем ским кар лов ци ма, цр ка ва у кра-
љев ци ма, ста па ру и рат ко ву. До ку мен та ци ја је би ла по треб на ка ко би се за вр ши ло 
штам па ње књи ге Ја ков Ор фе лин и ње го во до ба. Ура ђе ни су ре зи меи на ен гле ском 
и не мач ком је зи ку, ре ги стри, би бли о гра фи ја је до пу ње на. Из ла ском књи ге из штам-
пе ок то бра 2008. рад на те ми, ко ја но си исти на слов као и пу бли ка ци ја, за вр шен је.
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Ба рок не те ме срп ског ико но ста са XVI II ве ка
(но си лац те ме: мр Бо дин вук сан)

Оба вље на су те рен ска сни ма ња за по тре бе за вр шет ка књи ге Ба рок не те ме срп
ског ико но ста са XVI II ве ка. сни ма ња су тра ја ла ви ше да на и из ве де на су у вр шцу 
и Но вом са ду. рад у вр шцу је под ра зу ме вао сни ма ње иза бра них пред ме та ви зу ел-
не кул ту ре у Град ском му зе ју, ста рој апо те ци, пра во слав ној са бор ној цр кви и вла-
ди чан ском дво ру. сни ма ње је та ко ђе из ве де но и у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, као и у 
Ус пен ској цр кви у Но вом са ду. Чи тав про цес је из вео про фе си о нал ни фо то граф.

срп ска ре ли ги о зна умет ност у ХIХ ве ку
(но си лац те ме: доц. др Не над Ма ку ље вић)

те рен ска ис тра жи ва ња су се од ви ја ла на под руч ју ис точ не и ју жне ср би је. 
На уч но и стра жи вач ки те рен ски рад об у хва тио је про у ча ва ње пра во слав них хра-
мо ва и пра вље ње од го ва ра ју ће фо то-до ку мен та ци је. то ком ју ла ме се ца оба вље на 
су ис тра жи вач ка пу то ва ња на под руч ју Не го тин ске кра ји не, ко ја су до не ла мно ге 
плод не ре зул та те. Од по себ не ва жно сти су ис тра жи ва ња у цр ква ма сле де ћих се-
ла: Мо кра ње, ср бо во, ра јац, Ми хај ло вац и ко би шни ца. У овим хра мо ви ма па жња 
је по све ће на про у ча ва њу ар хи тек ту ре и цр кве ног сли кар ства. Уоче ни су је дин-
стве ни гра ди тељ ски и ико но пи сач ки ком плек си у хра мо ви ма у рај цу, ко би шни ци 
и ро гље ву, ко је је из ве ла јед на ма ло по зна та зо граф ско-не и мар ска ра ди о ни ца из 
тур ске. цр кве у Мо кра њу, рај цу, ко би шни ци и ро гље ву на ста ле су то ком осме 
де це ни је XIX ве ка, и они по ка зу ју при су ство мај сто ра из Осман ског цар ства на 
под руч ју кне же ви не ср би је. Но во е ви ден ти ра ни ком плек си цр кве не умет но сти по-
ме ра ју ак ту ел на схва та ња о то ко ви ма цр кве не умет но сти у кне же ви ни ср би ји и 
оспо ра ва ју до са да шњу те зу о пот пу ном по ти ски ва њу „мај сто ра са ју га” то ком че-
твр те и пе те де це ни је XIX ве ка. ва жан но во е ви ден ти ра ни ико но стас на ла зи се и у 
цр кви у там ни чу, где је у де ко ра ци ји ол тар ске пре гра де уче ство вао Ла зар кр џа лић. 

На под руч ју ју га ср би је оба вље на су ис тра жи ва ња у са бор ној цр кви у вра-
њу. еви ден ти ра но је по сто ја ње ве ћег бро ја, ра ни је не по зна тих, ико на ко је при па-
да ју ри зни ци овог хра ма. про у ча ва ње је усме ре но и ка про бле ми ма ар хи тек ту ре 
и опре ме ен те ри је ра врањ ске са бор не цр кве.

вер ска ба рок на кул ту ра Бал ка на
(но си лац те ме: доц. др са ша Бра јо вић)

при сту пи ло се се лек ци ји ма те ри ја ла и ње го вом гру пи са њу у по је ди нач не це-
ли не. Нај ве ћи про блем у ра ду био је не до ста так ква ли тет них фо то гра фи ја – на и ме, 
због ве ли ких тро шко ва од у ста ло се од ан га жо ва ња про фе си о нал ног фо то гра фа. 

срп ски спо ме ни ци на Фру шкој го ри, у Ма ђар ској и у ру мун ском Ба на ту
(но си лац те ме:  др во ји слав Ма тић )

то ком 2011. го ди не из о ста ли су ре зул та ти ра да на те ми срп ски спо ме ни ци 
на Фру шкој го ри, у Ма ђар ској и у ру мун ском Ба на ту због те шке бо ле сти и смр ти 
но си о ца те ме.

срп ски спо ме ни ци на Фру шкој го ри
(но си лац под те ме:  др во ји слав Ма тић )

До вр ше ни су при прем ни ра до ви о ма на сти ру Ши ша тов цу. це ло куп ни текст са 
де ло ви ма на цр кве но сло вен ском унет је и ди ги тал но об ра ђен. Уз цр те же (укуп но 
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42) и фо то гра фи је (укуп но 61) ко ји су ске ни ра ни, све је при пре мље но за пред сто-
је ћи рад са ко ле гом ди зај не ром Мир ком пет ко ви ћем. У то ку на ред них 10 до 15 
да на ру ко пис ће би ти при пре мљен за штам пу.

У овој го ди ни ко нач но је до вр шен и рад на мо но граф ској об ра ди ма на сти ра 
Бе ше но ва на Фру шкој го ри. по сто је ћи цр те жи су ко ри го ва ни и до пу ње ни, а ста ре 
ар хив ске фо то гра фи је (у цр но-бе лој фор ми) при пре мље не су и би ће ске ни ра њем 
при ла го ђе не штам пи. по зна то је да се ма на стир на ла зи под на си пом од шу та и 
зе мље ви си не око 2 ме тра.

Ма на стир Обед на ла зи се код се ла ку пи но ва у сре му. У по след њим го ди на-
ма ту је на ста ла тре ћа по ре ду цр ква, а на ме сту две прет ход не: пр ве са кра ја 15. 
ве ка и дру ге из 1930. го ди не, за ру ше не и те шко оште ће не од стра не уста ша у Дру-
гом свет ском ра ту. У не по сред ној бли зи ни Обе да на ла зе се цр ква св. Лу ке и не ка-
да шњи утвр ђе ни град ку пи ник.

У то ку 2009. го ди не из ве де ни су за вр шни ра до ви на ру ко пи су под на сло вом 
За пи си и нат пи си ма на сти ра Кру ше до ла. с об зи ром на то да се ју би леј кру ше до ла 
сла ви до 2012. го ди не, овај рад би се ту укло пио. ру ко пис има око 460 стра на за-
јед но са цр те жи ма и фо то гра фи ја ма (укуп но 315 је ди ни ца, око 45 цр те жа, 95–100 
фо то гра фи ја). Уз кра ћи увод тре ба са чи ни ти по пис ли те ра ту ре, ре ги стар (имен-
ско-пред мет ни), ре зи ме, са др жај. У окви ру ру ко пи са об ра ђе ни су за пи си и нат пи-
си цр кве Мај ке Ан ге ли не у се лу кру ше до лу.

при прем ни ра до ви на мо но гра фи ја ма о ма на сти ри ма Див ши и ку ве жди ну, 
за по че ти у прет ход ним го ди на ма, де ли мич но су ура ђе ни у 2009. го ди ни.

рад се од ви јао на при пре ми ру ко пи са Ма на стир Ши ша то вац за штам пу у 
са рад њи са ко ле га ма из Ма ти це и са ди зај не ром Мир ком пет ко ви ћем из Бе о гра-
да. Овај обим ни по сао ко нач но је до вр шен па ће мо но гра фи ја би ти од штам па на 
до кра ја го ди не.

За вр ша ва се мо но гра фи ја о уни ште ном ма на сти ру Бе ше но ву. И овај рад као и 
прет ход ни, при па да про јек ту Умет ност на Фру шкој го ри и у Сре му. са при пре мом 
ру ко пи са за штам пу ра ди ће се до кра ја ове и у пр вим ме се ци ма на ред не го ди не.

ка ме ни нат пи си и при мје ри се пул крал не умјет но сти 
на срп ским спо ме ни ци ма у Дал ма ци ји

(но си лац те ме: Бран ко Чо ло вић)

За ми шље но је да се у овом из ве штај ном пе ри о ду за вр ши при ку пља ње по да-
та ка по те клих са нат пи са по ста вље них на цр ква ма, ка пе ла ма и ода бра ним над-
гроб ним спо ме ни ци ма. Аре ал ко ји смо по кри ли за пра во при па да епар хи ји дал ма-
тин ској са при до дат ком Ду бров ни ка. Од зна чај ни јих фу не рар них це ли на об ра ђе на 
су град ска гро бља у За дру, Бен ков цу, Др ни шу, скра ди ну, кни ну, Ши бе ни ку (ко ји 
је већ од ра ни је об ра ђен) и Ду бров ник, ста ро гро бље на по са ту и но во на Бо ни но-
ву. са бра но је та ко мно штво гра ђе и спе ци фич них по да та ка ко је су у ста њу упот-
пу ни ти це ли ну спо зна ја о да ла ма тин ским ср би ма. 

то ком 2011. го ди не у не ко ли ко на вра та ис тра жи ва ло се у Др жав ном ар хи ву 
у За дру, пре гле да ли су се ре фе рент ни фон до ви, по себ но епар хи је дал ма тин ске, 
по том у Ар хи ву ма па за Ис тру и Дал ма ци ју у спли ту пре тра жи ва ле ар хи ва ли је 
ко је се ти чу ни кад ре а ли зо ва не цр кве св. са ве, а по сред ством ко ле ге ву ка но ви ћа 
до би је ни су ре ле вант ни по да ци из Ар хи ва Ду бро вач ке пра во слав не цр кве не оп-
шти не. Об и шли су се нај ва жни ји ло ка ли те ти, на пра вље не бе ле шке и фо то граф-
ски сним ци. У исто вре ме са ку пља на је ре фе рент на ли те ра ту ра.
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Ге ор ги је Ми шко вић
(но си лац те ме: др Мир ја на Ле сек)

У ве зи са из ра дом мо но гра фи је о сли ка ру Ге ор ги ју Ми шко ви ћу, сли ка ру ко ји 
је ра дио у сре му и Ба на ту, ра ђе но је на истра жи ва њу и на уч ној об ра ди свих де та ља 
из жи во та и ра да овог умет ни ка, ко ји је за по чео сво је умет нич ко ства ра ла штво са 
сте фа ном те нец ким, у ду ху ру ско-укра јин ског ба ро ка. Ова ис тра жи ва ња ра ђе на 
су у Ар хи ву сА НУ у срем ским кар лов ци ма, за ма на стир Бе о чин, се ло си бач, 
Ша три це и ста ри слан ка мен.

Осим ра да оба вље ног на ар хив ској гра ђи, об ра ђе на су и ње го ва умет нич ка 
де ла у цр ква ма по ме ну тих ме ста, ко ја се на ла зе на под руч ју не ка да шње кар ло вач-
ке ми тро по ли је, а од но се се на ње го ву ста ри ју фа зу, то ком сед ме де це ни је XVI II 
ве ка.

то ком 2011. го ди не у ве зи са из ра дом мо но гра фи је о сли ка ру Ге ор ги ју Ми-
шко ви ћу, сли ка ру ко ји је ра дио у сре му и Ба на ту, ра ђе но је на ис тра жи ва њу и на-
уч ној об ра ди свих де та ља из жи во та и ра да овог за ни мљи вог умет ни ка, ко ји је за-
по чео сво је умет нич ко ства ра ла штво са сте фа ном те нец ким, у ду ху ру ско-укра-
јин ског ба ро ка. Ис тра жи ва ња ње го ве умет нич ке де лат но сти 2011. го ди не из вр ше на 
су у сле де ћим ба нат ским цр ква ма: ку шти љу (ико но стас ру мун ске пра во слав не 
цр кве, ко ји је са чу ван у це ли ни), Бо ки (при ку пље ни су де ло ви ико но ста са из пре-
о бра жен ске цр кве у пан че ву и укло пље ни у им про ви зо ва ну ол тар ску пре гра ду), 
Ба нат ском Бре стов цу (де ло ви ико но ста са, пре сто не ико не), Омо љи ци (пре сто не 
ико не) и по је ди нач не ико не и цр ква ма у Га ју и цре па ји.

с об зи ром на то да је об ра да ико но ста са и ико на за вр ше на, оста је да се фо-
то гра фи шу.

срп ски ико но стас у XIX ве ку
(но си лац те ме: доц. др Не над Ма ку ље вић)

рад на про јек ту „срп ски ико но стас у XIX ве ку” оба вљен је пре ма пред ви ђе-
ном пла ну и про гра му. Ис тра жи ва ња пред ви ђе на за ову го ди ну де ли мич но су ис пу-
ње на, у скла ду са до би је ним фи нан сиј ским сред стви ма. У пред ло гу из ра де про-
јек та би ло је пред ви ђе но ан га жо ва ње два са рад ни ка, као и све о бу хват но те рен ско 
ис тра жи ва ње срп ских ико но ста са у ср би ји, цр ној Го ри, Бо сни и Хер це го ви ни, 
Ма ке до ни ји, Хр ват ској, ру му ни ји и Ма ђар ској.

ре а ли за ци ја ра да на про јек ту од ви ја ла се на те ри то ри ји ре пу бли ке ср би је. 
Из вр шен је оби ла зак срп ских ико но ста са у раз ли чи тим де ло ви ма ср би је. Ис тра-
жи ва ња су об у хва ти ла под руч је кра гу јев ца, Не го ти на, Но ве ва ро ши и нај ши ре 
око ли не Бе о гра да.

Ис тра жи ва ња оба вље на 2010. по твр ђу ју ра ни је из не ту ме то до ло шку те зу да 
срп ски ико но ста си де вет на е стог ве ка не ма ју је дин стве ну фор му. Ја сно се уоча ва ју 
од ли ке ико но ста са на ста лих у Осман ском цар ству, кра ље ви ни ср би ји и Хаб збур-
шкој мо нар хи ји. та ко ђе се ја сно увиђa да ико но ста сне це ли не спа да ју у нај ре пре-
зен та тив ни ја де ла срп ске ви зу ел не кул ту ре де вет на е стог ве ка.

Оба вље на су теренскa истраживањa, при ку пље на архивскa грађa и стручнa 
ли те ра ту ра, док је део ре зул та та био пу бли ко ван и из ло жен струч ној јав но сти.

те рен ска ис тра жи ва ња су се од ви ја ла у раз ли чи тим обла сти ма у ко ји ма је 
на ста ја ла срп ска цр кве на умет ност и у скла ду са по ста вље ним ци љем да се оства-
ри увид у струк ту ру и ти по ло ги ју срп ских ико но ста са, на ста лих у овом пе ри о ду. 
Ис тра жи вач ка пу то ва ња су об у хва та ла пр вен стве но про стор ју го и сточ не ср би је.

Ис тра жи ва ња оба вље на то ком 2011. го ди не укла па ју се у ра ни је из не ту те зу 
да срп ски ико но ста си де вет на е стог ве ка не ма ју је дин стве ну фор му. Ја сно се уоча-
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ва ју раз ли ке у кон цеп ти ма ико но ста са на ста лих у Осман ском цар ству, кра ље ви ни 
ср би ји и Хаб збур шкој мо нар хи ји. Ико но ста сне це ли не сва ка ко спа да ју у нај ре-
пре зен та тив ни ја де ла срп ске ви зу ел не кул ту ре де вет на е стог ве ка. За то је њи хо во 
про у ча ва ње од ве ли ког зна ча ја за раз у ме ва ње срп ске кул ту ре и срп ског дру штва.

Ба рок ни вер ско-по ли тич ки про грам кар ло вач ке ми тро по ли је
(но си лац те ме: проф. др Ми ро слав ти мо ти је вић)

рад на про јек ту се ба зи рао на те рен ском ра ду ко ји се од ви јао у ар хи ви ма у 
срем ским кар лов ци ма и Но вом са ду. циљ ис тра жи ва ња био је да се иден ти фи-
ку је гра ђа и ви зу ел ни ма те ри јал у функ ци ји про па ги ра ња ба рок них и про све ти-
тељ ских вер ских и дру штве них про ме на. Део ис тра жи ва ња био је усме рен и ка са-
ку пља њу гра ђе за пи са ње сту ди је о по кло нич ким пу то ва њи ма у срп ској кул ту ри 
18. ве ка. ре зул тат ис тра жи ва ња у 2009. је сте об ја вљи ва ње збор ни ка о ба рок ним 
тро но ви ма цр кве ма на сти ра кру ше до ла, ко ји је из да ла Га ле ри ја Ма ти це срп ске. 

то ком 2010. го ди не на ста вље на су те рен ска ис тра жи ва ња и из ра да то по гра-
фи је спо ме ни ка и умет нич ких де ла на те ри то ри ји кар ло вач ке ми тро по ли је од ва-
жно сти за раз у ме ва ње ве за срп ске ба рок не умет но сти и кул ту ре, а ко ја су нео п-
ход на за пре ла зак у сле де ћу фа зу про јек та. На ста вио се рад на то по гра фи ји срп ских 
са крал них и про фа них спо ме ни ка, као и ло ци ра ње по је ди нач них умет нич ких де-
ла, што је под ра зу ме вао нео п хо дан те рен ски рад у Но вом са ду, вр шцу, су бо ти ци 
и сом бо ру, а у на ве де ним ме сти ма оба вља ла се иден ти фи ка ци ја, об ра да и сни ма-
ње спо ме ни ка и умет нич ких де ла бит них за ре а ли за ци ју про јек та.

У скла ду са пла ном за 2011. го ди ну из вр ше на су те рен ска ис тра жи ва ња на 
из ра ди то по гра фи је спо ме ни ка и умет нич ких де ла у кар ло вач кој ми тро по ли ји у 
18. сто ле ћу. Да би се са гле да ло ме сто срп ске ба рок не умет но сти и кул ту ре у ши-
рем сред њо вроп ском кул тур ном кон тек сту, ра ди ло се на са ку пља њу гра ђе за за-
по че ту то по гра фи ју срп ских са крал них и про фа них спо ме ни ка. сни ма ње и на уч-
на об ра да спо ме ни ка бит них за ре а ли за ци ју ове фа зе про јек та ра ђе на су на те ре ну 
у су бо ти ци, сом бо ру и Но вом са ду. 

Ико не и ико но ста си у Хр ват ској у 18. сто ле ћу
(но си лац те ме: др Ми ро сла ва ко стић и др Бран ка ку лић)

пла ном ис тра жи ва ња на те ми Ико не и ико но ста си у Хр ват ској у 18. ве ку пла-
ни ра но је при ку пља ње фо то-до ку мен та ци је о из гле ду ико но ста са у сла во ни ји, 
од но сно у Осеч ко-пољ ској и За гре бач кој епар хи ји. при ку пље на је ста ри ја фо то-до-
ку мен та ци ја сни мље на ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка, ко ја се са да 
чу ва у Ми ни стар ству кул ту ре ре пу бли ке Хр ват ске у За гре бу, а ко ја је не кад при-
па да ла ре пу блич ком за во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Хр ват ске у За гре бу. 
До ку мен та ци ја об у хва та сле де ћа ме ста: До ња ко ва чи ца, Гло го вац, Гра ди ште, Гру-
би шно по ље, Гу до вац, Ли си чи не, Ми клу шев ци, Об ра дов ци, ра ше ни ца, сал ник, 
ве ли ки Ба ста ји и ве ли ки по га нац. та ко ђе је, за хва љу ју ћи љу ба зно сти дру гих ис-
тра жи ва ча, до би је на до ку мен та ци ја да на шњег ста ња не ких цр ка ва и из гле да ико-
на и ико но ста са, у ме сти ма: Бр шља нац, ко прив ни ца, ма на стир па кра и Да ру вар. 

с об зи ром на то да је па жња ис тра жи ва ча по себ но усме ре на на др во ре збар-
ство и сли кар ство, те рен ски рад је об у хва тао оби ла зак и иден ти фи ка ци ју пра во-
слав них хра мо ва у сла во ни ји бит них за успе шну ре а ли за ци ју ове фа зе про јек та.

рад на про јек ту се од ви јао у два прав ца. пр ви је био по све ћен при ку пља њу 
до ку мен та ци је, а дру ги на ње ном сре ђи ва њу и по том стил ској и ико но граф ској 
ана ли зи.
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то ком ис тра жи ва ња при ку пље на је обим на те рен ска гра ђа. Она об у хва та 
рад не ски це ол тар ских пре гра да са рас по ре дом ико на, фо то гра фи је по је ди них и 
не ти пич них пред ме та и фор ми мо би ли ја ра, рад не фо то гра фи је као и те рен ске бе-
ле шке и за па жа ња о ико но ста си ма и уоче ном мо би ли ја ру. 

циљ ис тра жи ва ња је био да се иден ти фи ку је гра ђа и ви зу ел ни ма те ри јал ко ји 
ће по слу жи ти као ком па ра тив ни и основ ни за пи са ње тек ста о ико на ма и ико но-
ста си ма у Хр ват ској у 18. ве ку. 

рад на про јек ту та ко ђе је об у хва тио и ис тра жи ва ња у ар хи ви ма (Ар хив сА НУ 
у срем ским кар лов ци ма), за тим ко ри шће ње из во ра из пе ри о ди ке и струч не ли те-
ра ту ре по све ће не срп ској умет но сти 18. ве ка са по себ ним освр том на срп ске цр кве 
у сла во ни ји и Дал ма ци ји. 

европ ско умет нич ко на сле ђе но вог ве ка у срп ској кул ту ри: 
ре цеп ци ја, ко лек ци је и ин тер пре та ци ја
(но си лац те ме: доц. др са ша Бра јо вић)

то ком 2009. го ди не – пр ве фа зе че тво ро го ди шњег про јек та – при сту пи ло се 
ис тра жи ва њу де поа На род ног му зе ја у Бе о гра ду. На кон иден ти фи ка ци је ма те ри ја-
ла, ње го ве се лек ци је и гру пи са ња те оп се жног ар хив ског ис тра жи ва ња опре де ље не 
су две те ме. Оне су ве за не за сли ке фран цу ског сли ка ра из 18. ве ка Ибе ра ро бе ра, 
ко је се чу ва ју у Збир ци стра не умет но сти На род ног му зе ја у Бе о гра ду. по себ на 
па жња усме ре на је на ис тра жи ва ње пу те ва њи хо вог до ла ска у На род ни му зеј, као 
и њи хо ву ре цеп ци ју и ин тер пре та ци ју ка ко у вре ме ну у ко јем су на ста ле та ко и у 
по то њим епо ха ма. 

то ком 2010. го ди не – дру ге фа зе че тво ро го ди шњег про јек та – на ста ви ло се са 
ис тра жи ва њем ко лек ци је стра не умет но сти На род ног му зе ја у Бе о гра ду. За по че-
то је и ис тра жи ва ње збир ке стра не умет но сти у Ме мо ри ја лу па вла Бе љан ског у 
спо мен-збир ци па вла Бе љан ског у Но вом са ду. Опре де ље но је да се об ра де умет-
нич ка де ла ко ја су на ста ла то ком 17. ве ка. пред у зе та је оп се жна ар хив ска ис тра-
жи ва ња нео п ход на за раз у ме ва ње ре цеп ци је и ин тер пре та ци је тих умет нич ких 
де ла, као и на чи на њи хо вог до ла ска у по ме ну те ин сти ту ци је. Уз по моћ и љу ба-
зност за по сле них у тим ин сти ту ци ја ма, и до би је них ква ли тет них фо то гра фи ја, 
по че ло се и са пи са њем сту ди је о тим де ли ма.

то ком 2011. на ста ви ло се са ис тра жи ва њем ко лек ци је стра не умет но сти На-
род ног му зе ја у Бе о гра ду. Је дан део ис тра жи вач ког ра да успе шно ће се окон ча ти 
до кра ја 2011. го ди не – из да ва њем мо но гра фи је о сли ка ма фран цу ског умет ни ка 
Ибе ра ро бе ра у На род ном му зе ју у Бе о гра ду, као и из ло жбом ко ја ће се одр жа ти 
по чет ком сле де ће го ди не. књи га ће но си ти на слов Има ги нар ни вр то ви Ибе ра Ро
бе ра у На род ном му зе ју у Бе о гра ду. Би ће пре ци зно ис так ну то да је ис тра жи вач ки 
по сао по мо гло Оде ље ње за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске.

Ис тра жи ва ње је за по че то за јед но са ко ле ги ни цом  та тја ном Бо шњак , ку сто сом 
стра не збир ке На род ног му зе ја, ко ја је то ком го ди не пре ми ну ла. то је под ра зу ме ва-
ло про ме ну пла на ра да, осим на ба вља ња но во и за шле ли те ра ту ре, оп се жне ко ре спон-
ден ци је и те ле фон ске кон так те са мно гим свет ским му зе ји ма и га ле ри ја ма, ком-
плек сне про ве ре до ку мен та ци је и ви зу ел ног ма те ри ја ла. са ме тро шко ве до би ја ња 
ли цен це за об ја вљи ва ње сли ка у вла сни штву свет ских му зе ја и га ле ри ја сно си ће 
у пот пу но сти На род ни му зеј у Бе о гра ду, као и тро шко ве из да ва ња мо но гра фи је.

Ис тра жи ва ње стра не ко лек ци је од но сно Ме мо ри ја ла па вла Бе љан ског у спо-
мен-збир ци па вла Бе љан ског у Но вом са ду та ко ђе је на ста вље но. Из у ча ва ње ове 
збир ке та ко ђе под ра зу ме ва мно ге про ве ре атри бу ци је и го ди на на стан ка умет-
нич ких де ла из ко лек ци је, од но сно оп се жну вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју, као 
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и на ба вља ње ме ро дав не ли те ра ту ре. то ком 2012. го ди не оче ку је се из да ва ње мо-
но гра фи је о овим умет ни на ма.

срп скА УМет НОст XX ве кА
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др ста ни слав Жив ко вић)

У окви ру овог про јек та ра ди ло се на сле де ћим те ма ма.

сли кар ство 20. ве ка – из бор из тек сто ва
(но си лац те ме: проф. др ста ни слав Жив ко вић)

Оба вље на су ис тра жи ва ња и при пре ма за мо но гра фи ју Ни ко ла пет ко вић 
1893–1952.

то ком 2008. и 2009. го ди не ком пле ти ра на је до ку мен та ци ја о жи во ту и ра ду 
сли ка ра Ни ко ле пет ко ви ћа. Од не ко ли ко ин сти ту ци ја из сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва до би је не су до пун ске ин фор ма ци је ко је у пот пу но сти осве тља ва ју по след-
њих де сет го ди на умет ни ко вог жи во та и ра да.

Исто вре ме но је ре ги стро ва но 86 до са да не по зна тих де ла, чи ме је фонд пет-
ко ви ће вих ра до ва за о кру жен на 268 сли ка и цр те жа. цео опус је сни мљен и за бе-
ле жен на ком пакт-ди ску. На тај на чин ис тра же но је и са ку пље но све што је нео п-
ход но за јед ну пот пу ну ре тро спек ти ву у Но вом са ду или Бе о гра ду. под се ћам да 
је ми ни-ре тро спек ти ва одр жа на 2008. го ди не у ру ми, ко јом при ли ком је Град ска 
би бли о те ка при хва ти ла ан га жо ва ње за до би ја ње стед ста ва за штам пу од го ва ра ју-
ће мо но гра фи је. До да нас та ква сред ства ни су обез бе ђе на, па је и ре тро спек тив на 
из ло жба у оче ки ва њу.

при пре мљен је за штам пу ма те ри јал за пу бли ка ци ју ста ни сла ва Жив ко ви ћа 
Огле ди из умет но сти XX ве ка: тек сто ви из струч них ча со пи са, ка та ло га и штам-
пе и увод ни текст Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва.

срп ски им пре си о ни сти као ико но пи сци
(но си лац те ме: проф. др ста ни слав Жив ко вић)

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду овом те мом об у хва ће на је ге не ра ци ја срп-
ских им пре си о ни ста ко ја об у хва та сли ка ре ко ји су умет нич ко шко ло ва ње за по че ли 
1895. го ди не у срп ској цр тач кој и сли кар ској шко ли ки ри ла ку тли ка, од но сно у 
Умет нич ко-за нат ској шко ли ри сте и Бе те ву ка но вић, а за вр ша ва ли на ака де ми ја ма 
у Мин хе ну или шко ли стро га нов у Мо скви. њи хо ва исто риј ска уло га у из гра ђи ва-
њу мо дер ног из ра за у срп ском сли кар ству про у че на је и об ја вље на. Ме ђу тим, ни је 
про у че но да је го то во сва ки од њих дао свој при лог и цр кве ном сли кар ству. 

Оба вље но је ис тра жи ва ње и об ра да основ не до ку мен та ци је о из ра ди сле де ћих 
ико но ста са ауто ра ра фа и ла Ђор ђа Мом чи ло ви ћа: цр ква св. ваз не се ња Го спод њег 
у се лу си ко лу (ти моч ка епар хи ја), 1907/8, цр ква св. пе тра и па вла у па чи ру, 
1908/9, цр ква ваз не се ња Го спод њег у Гор њем ко ви љу, 1909–10, цр ква ру жи ца у 
Бе о гра ду, 1925. Об ра ђе ни су ико но ста си у три објек та:

– цр ква ру жи ца, Бе о град, 1925–26. цр ква је осве ће на 1925 го ди не, али је ико-
но стас ве ро ват но за вр шен 1926. го ди не. по ски ца ма епи ско па Ири не ја Ћи ри ћа 
осли као га је ра фа и ло Мом чи ло вић. Ико не су сли ка не уљем на да сци и пред ста-
вља ју ње гов по след њи рад на ова квим про јек ти ма.

– цр ква св. ваз не се ња Го спод њег у се лу си ко ли (ти моч ка епар хи ја), 1907/8. 
цр ква је осве ће на 1908. го ди не. Ико но стас и део зид них ком по зи ци ја осли као је 
ра фа и ло Мом чи ло вић. На за пад ном зи ду на ла зи се сле де ћи за пис: „св. храм овај 
жи во пи сан је, ка ко зи до ви та ко и ико но стас 1908. го ди не, за вре ме вла да ви не њ. в. 
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кра ља пе тра и пре о све ће ног епи ско па ти моч ког г. Ме лен ти ја. Жи во пис је из ра-
дио је ро мо нах ра фа и ло Мом чи ло вић.”

– цр ква св. пе тра и па вла у Лич ком пе тро вом се лу (Хр ват ска), 1930–1973. 
цр ква је стра да ла од уста ша у Дру гом свет ском ра ту, об но вље на 1972. го ди не. 
том при ли ком па три јарх Гер ман по кло нио је цр кви 1973. го ди не ико но стас, ко ји 
је за по кров ску цр кву у Бе о гра ду 1930. го ди не осли као Жи во рад На ста си је вић. 
Основ ни ма те ри јал – сни мак ико но ста са у Лич ком пе тро вом се лу – до би јен је за-
хва љу ју ћи љу ба зно сти ло кал них ко ле га.

сли кар ство Ми ла на ке чи ћа
 (но си лац те ме: проф. др ср ђан Мар ко вић)

У то ку ра да на те ми сли кар ство Ми ла на ке чи ћа у два на вра та, у ма ју и ју лу 
ме се цу, бо ра вље но је у Бе о гра ду са ци љем да се до ђе до фил ма По под не, чи ји су 
ауто ри Ми лан ке чић и ра ден ко Ми ше вић. Филм је на ба вљен и ди ги та ли зо ван.

то ком сеп тем бра ме се ца оба вље но је ис тра жи ва ње до ку мен тар ног ма те ри ја-
ла и сни ма ње фон да сли ка ко је се на ла зе у вла сни штву по ро ди це и сли ка ко је су 
из ло же не у стал ној по став ци у спо мен-га ле ри ји па ле та у срем ским кар лов ци ма.

том при ли ком је до би је но не ко ли ко ди ско ва са те ле ви зиј ским сто ри ја ма 
сни мље ним по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња Ми ла на ке чи ћа.

Љу ба зно шћу ко ле га из са вре ме не га ле ри је умет нич ке ко ло ни је еч ка у Зре ња-
ни ну до би је не су че ти ри ре про дук ци је ке чи ће вих сли ка на ста лих то ком ње го вог 
уче шћа у ра ду ко ло ни је 1962, 1963, 1966, и 1967. го ди не.

Оста ло је да се до кра ја го ди не при ба ве ре про дук ци је ке чи ће вих сли ка ко је су 
вла сни штво Га ле ри је Ма ти це срп ске у Но вом са ду и сли ка ко је су у вла сни штву 
Му зе ја са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду као и тек сто ви о ње го вим из ло жба ма об ја-
вљи ва ни у пе ри о ди ци.

ИстО рИ ЈА НО вИ Је срп ске Ар ХИ тек тУ ре
(крај 18 – крај 20. ве ка)

 (ру ко во ди лац про јек та: проф др Алек сан дар ка ди је вић)

У окви ру овог про јек та ра ди ло се на сле де ћим те ма ма.

Лек си кон ру ских ар хи те ка та еми гра на та (1918–1950)
(но си лац те ме: проф. др Алек сан дар ка ди је вић)

са ку пље на је но ва гра ђа, де лом до ста вље на од ко ле га из ру си је и Ар ген ти не, 
а зна чај ни уви ди ус по ста вље ни су на бав ком спе ци ја ли стич ке ли те ра ту ре о ру ској 
ар хи тек тон ској еми гра ци ји у Ман џу ри ји, Аустра ли ји, сАД, Фин ској, Фран цу ској 
и др. На ба вље ни су и но ви исто ри о граф ски при ло зи до ма ћих исто ри ча ра о ру ској 
емо гра ци ји у ср би ји.

Но ва гра ђа је си сте ма ти зо ва на, кри тич ки об ра ђе на и уса ђе на у основ ни текст 
Лек си ко на. Об ја вље на су и два пре глед на ра да на ру ском је зи ку – у Мо скви и 
санкт пе тер бур гу – о ра ду ру ских еми гра на та у срп ској ар хи тек ту ри.

тер ми но ло ги ја исто ри о гра фи је но ви је срп ске ар хи тек ту ре
(но си лац те ме: проф. др Алек сан дар ка ди је вић)

рад на те ми је на ста вљен и про ду бљен. Мно ги но ви пој мо ви, ме то до ло шки 
про бле ми и ви до ви ту ма че ња но ви јег гра ди тељ ског на сле ђа уса ђе ни су у по сто је ћу 
ин тер пре та ци ју. са ку пље на је и но ви ја ли те ра ту ра, до ма ћа и свет ска.
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проф. Алек сан дар ка ди је вић је део ре зул та та свог ра да из ло жио на ме ђу на-
род ном сим по зи ју му ,,Мо дер ност у ар хи тек ту ри Бал ка на”, одр жа ном у Бу ку ре-
шту. На ње му су уче ство ва ли во де ћи свет ски струч ња ци за исто ри ју ар хи тек ту ре и 
умет но сти. У свом ре фе ра ту ак ту а ли зо вао је про бле ме ту ма че ња ни за спе ци фич них 
те ма, ис ти чу ћи иде о ло ги зам као ве ли ку смет њу ауто ном ном раз во ју исто ри о гра-
фи је. У ча со пи су На сле ђе кра јем го ди не об ја вио је при лог о опреч ним ту ма че њи ма 
срп ског ар хи тек тон ског соц ре а ли зма (1945–1952), да ју ћи свој пред лог у ре ша ва њу 
те осе тљи ве кон тро вер зе.

то ком ра да на про јек ту Исто ри ја срп ске ар хи тек ту ре 19. и 20. ве ка ис тра жи вао 
је спо ме ни ке срп ске ар хи тек ту ре у зе мљи и ино стран ству. Ана ли зи рао је и стра не 
ути ца је на до ма ће гра ди тељ ске то ко ве. са ку пио је мно штво до ку ме на та, фо то гра-
фи ја и пла но ва. У ака дем ској прак си ши ро ко је пре зен то вао са зна ња сте че на ра дом 
на про јек ту. по себ ну па жњу по кло нио је де лат но сти ру ских еми грана та (Гу ли на, 
ва си ље ва, ко зин ског и кра сно ва), че хо сло вач ких и хр ват ских ар хи те ка та у ме ђу-
рат ном Бе о гра ду. Мо но граф ски је ис тра жио бе о град ску по ро дич ну ку ћу са ате ље ом 
пе тра па ла ви чи ни ја. Ба вио се и ге не зом се це си је у ма њим ме сти ма ср би је. Ис тра-
жи вао је и фе но мен на до гра ђи ва ња исто риј ски зна чај них стам бе них бло ко ва на 
ши рој пе ри фе ри ји Бе о гра да. пу бли ко вао је не ко ли ко чла на ка, при ло га, при ка за и 
ап стра ка та у до ма ћој и стра ној на уч ној пе ри о ди ци. У ве зи с по ме ну тим те ма ма при-
пре мио је и ви ше ра до ва за штам пу, ко ји ће се об ја ви ти то ком 2012. год. (у ср би ји, 
сАД, Хр ват ској и др.). Уче сник два ме ђу на род на сим по зи ју ма: Про сто ри пам ће ња 
(пред се да ва ју ћи, мо де ра тор и ре фе рент са са оп ште њем), Фи ло зоф ски фа кул тет – 
Му зеј при ме ње не умет но сти Бе о град, април 2011. год.; Раз вој и око лиш (ре фе рент 
са са оп ште њем), Фи ло зоф ски фа кул тет За греб, сеп тем бар 2011.

Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку
те А трО ЛО Шке И МУ ЗИ кО ЛО Шке стУ ДИ Је

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ду шан рњак)

про је кат са др жи 14 те ма и 4 под те ме. сва ка те ма има свој план, ди на ми ку и 
ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња. У окви ру те а тро ло шких сту ди ја то ком про те клог из-
ве штај ног пе ри о да ра ди ло се на сле де ћим те ма ма.

ег зе гет ски и драм ски еле мен ти у оми ли ја ма све тог Јо ва на Зла то у стог
(но си лац те ме: доц. др ве сна Мар ко вић)

пред мет те ме пред ста вљао је си сте мат ска ис тра жи ва ња пре пле та ја стил ских 
фи гу ра на кон крет ним при ме ри ма (ана ли тич ко-де скрип тив ним ме то дом), као и 
от кри ва ње но вих пре пле та ја. та ко ђе на осно ву из ла га ња, раз ма тра ња и ту ма че ња 
про бле ма пе ри о да од стра не зна ме ни тих ауто ра, опет на кон крет ним при ме ри ма, 
од ре ђе не су це ли не ко је тво ре пе ри о де (и по сма тра не су би ло као чи та ва „пле те-
ни ца” или као део пле те ни це фи гу ра). кон крет ни при ме ри су, у овом слу ча ју, 
пред ста вља ли оми ли је, ду хов не бе се де по зно ан тич ко га ауто ра Јо ва на Зла то у стог.

Но си лац те ме пре вео је са грч ко га осам Зла то у сто вих оми ли ја уз стра сну 
сед ми цу (од ве ли ког по не дељ ка до пас хе), бу ду ћи да су ове про по ве ди, пр вот но, 
на грч ком и на пи са не. За ве ли ку сре ду, као и за ве ли ки че твр так, да те су по две бе-
се де. За ве ли ку сре ду пре ве ли смо обе, а за ве ли ки че твр так јед ну. Но си лац те ме 
се од лу чи ла за оми ли је стра сне сед ми це, сто га што упра во оне у нај ве ћој ме ри при-
ка зу ју Зла то у стов стил, ње гов по ет ски дар, те су у скла ду са тим „нај бо га ти је” 
пре пле та ји ма стил ских фи гу ра – у ни зо ви ма пе ри о да или у јед ном пе ри о ду. 
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Од је да на ест бе се да све тог Јо ва на Зла то у стог, ко ли ко је пла ни ра но да се, до 
кон ца про јек та пре ве де и ана ли зи ра, до сад је пре ве де но пет бе се да, а тре нут но, 
пре во ди се ше ста. пре ве де не су сле де ће бе се де: Сло во на Бла го ве сти, Сло во на Бла
го ве сти Бо го ро ди ци, О че тво ро днев ном Ла за ру 1, О че тво ро днев ном Ла за ру 2, 
Сло во на Вр би цу, а до кра ја го ди не 2011. би ће пре ве де но и Сло во о по сту, Да ви ду, 
све ште ни ци ма и о Јо си фу. 

 Основ на иде ја про јек та у ве зи са ана ли зом умет нич ких и те о ло шких ком по-
нен ти про по ве ди ве ли ко га бе сед ни ка обо га ће на је у то ку ра да но вим за па жа њи ма. 
ра ди се, на и ме, о ин те ре сант ном спо ју драм ских мо но ло га и ди ја ло га Зла то у сто вих 
ли ко ва са кла сич ним ре тор ским по ступ ци ма. ре тор ски еле мен ти су или ин тер по-
ли ра ни у драм ске де ло ве тек ста или их функ ци о нал но раз два ја ју.

сцен ска ту ма че ња Пе ре Се ге дин ца Ла зе ко сти ћа 
(но си лац те ме: др Зо ран T. Јо ва но вић)

На осно ву прет ход но при ку пље не би бли о граф ске гра ђе о три раз ли чи та из-
во ђе ња Пе ре Се ге дин ца у Но вом са ду, у раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та, об ра ђе-
на су сле де ћа сцен ска ту ма че ња ко сти ће ве тра ге ди је: 1921. го ди не на сце ни На род-
ног по зо ри шта у Но вом са ду; по том, 1926, у тру пи срп ског на род ног по зо ри шта, 
и тре ће, 1941, та ко ђе у Но вом са ду, на сце ни На род ног по зо ри шта Ду нав ске ба но-
ви не, у пре ра ди и ре жи ји Јо си па ку лун џи ћа. На ста вље но је при ку пља ње илу стра-
тив ног до ку мен та ци о ног ма те ри ја ла.

У по след њој фа зи је си сте ма ти зо ва ње до ку мен та ци је и ске ни ра ње илу стра-
тив ног ма те ри ја ла, ра су тог у ви ше од го ва ра ју ћих му зеј ских и ар хив ских уста но ва.

ру ко пис сту ди је о на ве де ном де лу Ла зе ко сти ћа би ће по ну ђен на ре цен зи ју 
до сре ди не 2012. го ди не.

Драм ски пи сци ју жно сло вен ских на ро да на сце на ма про фе си о нал них
ма ђар ских по зо ри шта у вој во ди ни (1945–1985)

(но си лац те ме: проф. др ка та лин ка ич)

ра ди ло се на при ку пља њу и сре ђи ва њу гра ђе о драм ским ства ра о ци ма (и њи-
хо вим пре во ди о ци ма на ма ђар ски је зик), чи ја су де ла би ла из во ђе на на сце на ма 
про фе си о нал них ма ђар ских по зо ри шта у вој во ди ни у пе ри о ду од 1945. до 1985. 
го ди не: Но вак Но вак, Бо ра са вић, Ду шко рок сан дић, Иво Бре шан, то не пар тљич, 
Бра ни слав Ну шић, Ду шан ко ва че вић, Иван цан кар, Ми хај ло ва си ље вић, Ми лан 
Гр га, Јо ван ст. по по вић, ве ли мир су бо тић, Ми ро слав кр ле жа, Мир ко Бо жић, Ми-
лан Бе го вић, Оскар Да ви чо, Дра гу тин До бри ча нин, слав ко ко лар, Ма рин Др жић, 
Ђор ђе Ле бо вић, ра де па вел кић, Ма ти ја по ља ко вић, Дра го слав Ми ха и ло вић, Бра ни-
вој Ђор ђе вић, Ми ро слав Фелд ман, Бе ри слав ко си ер, ко ста триф ко вић. За вр ше но 
је са при ку пља њем гра ђе на осно ву об ја вље них при ка за, кри ти ка о по је ди ним пред-
ста ва ма у днев ном ли сту Ма ђар Со (Magyar Szó), не дељ ни ка Хет Нап (Hét Nap), 
ча со пи са Хид и Изе нет (Üze net). пре гле да не су са чу ва не ре ди тељ ске књи ге.

За вр шен је рад на ру ко пи су ве ли ке сту ди је под рад ним на сло вом Драм ско 
ства ра ла штво ју жно сло вен ских ауто ра на сце на ма про фе си о нал них ма ђар ских 
по зо ри шта у Ју го сла ви ји (1945–1985), тј. тре ћи део (укуп но 40 ку ца них стра на), 
цео рад (око 120 ку ца них стра на) би ће об ја вљен на ма ђар ском и срп ском је зи ку у 
збор ни ку ра до ва про фе сор ке ка та лин ка ич, у из да њу по зо ри шног му зе ја вој во-
ди не 2012. го ди не. На но вој те ми (под те ма: сте ри ји но по зор је у вој во ђан ској ма-
ђар ској штам пи) та ко ђе је за по чео ис тра жи вач ки рад. пре гле дан је ча со пис Хид 
на ма ђар ском је зи ку, укуп но  два де сет го ди шта (1956–1976) и на пра вље не су де таљ-
не бе ле шке у ве зи са сте ри ји ним по зор јем. ра до ви су би ли те о рет ског ка рак те ра, 
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као и де таљ на при ка зи ва ња из ве де них пред ста ва са сте ри ји ног по зор ја. Из ме ђу 
1960. и 1970. го ди не био је об ја вљен ве ли ки број по ле ми ка о по ло жа ју по зо ри шта, 
о са вре ме ним трен до ви ма, о по ло жа ју драм ских пи са ца из пе ра та да шњих по зна-
тих те а тро ло га, чи ји су тек сто ви пре во ђе ни на ма ђар ски је зик и та ко ђе об ја вље ни 
у ча со пи су Хид.

ре то ри ка сце не и сцен ског у при по вед ној и ро ма неск ној про зи 
на ших и европ ских ве ли ка на

(но си лац те ме: др со фи ја ко шни чар)

У окви ру ове те ме ве ћа па жња по све ће на је ком па ра тив ној оп сер ва ци ји по-
ме ну тих фе но ме на у срп ској и ру ској књи жев но сти 19. и 20. ве ка. 

по себ но ис тра жи вач ка па жња усред сре ђе на је на ре то рич ке аспек те по зо ри-
шта и сцен ског у умет нич кој и пу бли ци стич кој про зи Ми ло ша цр њан ског. У то ку 
је пи са ње сту ди је-књи ге под рад ним на сло вом Ре то ри ка пу бли ци стич ке про зе 
Ми ло ша Цр њан ског (ње го ви ин тер вјуи ко је је во дио са же на ма умет ни ца ма). 

Ис тра жи вач ка па жња је нај ви ше по све ће на са гле да ва њу ре то рич ких аспе ка-
та по зо ри шног и сцен ског у умет нич кој и пу бли ци стич кој про зи Ми ло ша цр њан-
ског. У то ку је пи са ње пот про је кат ске сту ди је под рад ним на сло вом Ре то ри ка 
жен ског дис кур са у пу бли ци стич кој про зи Ми ло ша Цр њан ског. реч је о ње го вим 
ин тер вју и ма ко је је три де се тих го ди на про шлог ве ка во дио са же на ма умет ни ца ма 
(опер ским пе ва чи ца ма, глу ми ца ма, књи жев ни ца ма, ва јар ка ма) али и дру гим ин те-
лек ту ал ка ма, на про сто ру кра ље ви не Ју го сла ви је, у раз ли чи тим кон тек сти ма, а 
ко ји су, на ве о ма ин те ре сан тан на чин, има ли упли ва у про зу цр њан ског.

У 2011. го ди ни ис тра жи вач ка па жња је по све ће на са гле да ва њу ре то рич ких 
аспе ка та не ких сцен ских и по зо ри шних еле ме на та у умет нич кој и пу бли ци стич кој 
про зи Ми ло ша цр њан ског. У то ку је де фи ни тив но за вр ша ва ње ру ко пи са пот про-
је кат ске сту ди је под рад ним на сло вом Ре то ри ка жен ског дис кур са у пу бли ци стич
кој про зи Ми ло ша Цр њан ског. реч је о ин тер вју и ма ко је је, три де се тих го ди на 
про шлог ве ка, цр њан ски во дио са же на ма умет ни ца ма (опер ским пе ва чи ца ма, 
глу ми ца ма, књи жев ни ца ма, ва јар ка ма) али и дру гим углед ним и по зна тим ин те-
лек ту ал ка ма (ле кар ке, про фе сор ке, прав ни це, спор тист ки ње) на про сто ру кра ље-
ви не Ју го сла ви је, у раз ли чи тим кон тек сти ма, а ко ји су, на ве о ма ин те ре сан тан на-
чин, има ли упли ва у про зу цр њан ског. књи га са др жи три це ли не: кон текст – при-
каз и ту ма че ње хро но топ ског окви ра на стан ка по ме ну тих ин тер вјуа; текст – са ме 
ин тер вјуе ко ји до са да ни су пу бли ко ва ни у об је ди ње ној фор ми; ин тер текст – ин тер-
тек сту ал на раз ма тра ња ути ца ја тих ин тер вјуа на по то њу про зу Ми ло ша цр њан-
ског (пре све га на Ро ман о Лон до ну и Код Хи пер бо ре ја ца). по ме ну ти ру ко пис је у 
по след њој фа зи фи на ли за ци је и би ће пре дат за штам пу нај ка сни је до кра ја фе-
бру а ра 2012.

по зо ри шни жи вот ср ба у ве ли ком Беч ке ре ку и пе тров гра ду 
(од око 1800. до 1945)

(но си лац те ме: др со фи ја ко шни чар)

Ис тра жи вач ка па жња је би ла усред сре ђе на по себ но на да ље при ку пља ње гра-
ђе о ама тер ском по зо ри шном жи во ту и ра ду у ве ли ком Беч ке ре ку – пе тров гра ду 
(по себ но: не до вољ но ис тра жен и гра ђом не до вољ но упот пу њен пе ри од 1930–1941). 
У том пе ри о ду у гра ду ве о ма ак тив но ра ди и де лу је ама тер ско со кол ско по зо ри-
ште, али и дру ге, ма хом ло кал не, ама тер ске по зо ри шне дру жи не. 

по зо ри ште лу та ка та ко ђе чи ни би тан сег мент кул тур ног жи во та гра да. спо-
ра дич но је при ку пљен и ма те ри јал о лут кар ским пред ста ва ма ко је су да ва не ма хом 
у окви ру со кол ског по зо ри шног дру штва „Ма ти ца”.



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

У окви ру да љег при ку пља ња гра ђе на ста вљен је те рен ски рад у Зре ња ни ну, 
у од го ва ра ју ћим ин сти ту ци ја ма, и пу тем ин тер вјуа са ком пе тент ним лич но сти ма 
(Исто риј ски ар хив Гра да, Град ска би бли о те ка, при ват не ко лек ци је; раз го во ри с 
ком пе тент ним са го вор ни ци ма – глум ци ма, лут ка ри ма и дру гим жи вим по зо ри-
шним по сле ни ци ма; пе ри о ди ка, по себ но Ба нат ска по шта). 

У окви ру ово га про јек та па жња је по све ће на:
– прет фи на ли за ци ји ру ко пи са пот про јек та о ра ду и де ло ва њу ама тер ског со-

кол ског по зо ри шта „Ма ти ца”, у ве ли ком Беч ке ре ку – пе тров гра ду;
– си сте ма ти за ци ји и об ра ди гра ђе о ама тер ском по зо ри шном жи во ту и ра ду 

у ве ли ком Беч ке ре ку – пе тров гра ду по сле пр вог свет ског ра та до осни ва ња со-
кол ског дру штва у в. Беч ке ре ку). реч је о ама тер ским, ма хом ло кал ним срп ским 
по зо ри шним дру жи на ма, али и дру жи на ма при пад ни ка дру гих на ци о нал но сти 
ко је су де ло ва ле у ве ли ком Беч ке ре ку – пе тров гра ду (углав ном дру жи не у окви-
ру це хов ских или на ци о нал них дру шта ва), или су ту го сто ва ле. 

За по ме ну ти пе ри од пре тра же на је основ на гра ђа (до ку мен ти: пла ка ти, афи-
ше, фо то гра фи је, пи сма, ста ра штам па, по себ но Ба нат ска по шта и дру га пе ри о-
ди ка). Због на ве де ног у два на вра та (мај) ре а ли зо ван је рад на те ре ну у Зре ња ни ну 
(Исто риј ски ар хив Гра да, Град ска би бли о те ка, На род но по зо ри ште то ша Јо ва но вић).

пољ ска дра ма у ср би ји
(но си лац те ме проф. др Ја дви га соп чак,
у са рад њи са проф. др ве сном крч мар)

ра ђе но је на под те ми пре пи ска из ме ђу та де у ша ру же ви ча и пе тра ву ји чи ћа. 
Ја дви га соп чак, ду го го ди шња са рад ни ца из пољ ске, за вр ши ла је пре пи ску из ме-
ђу ка зи мје жа Деј ме ка и са рад ни ка из срп ског на род ног по зо ри шта о ре жи ја ма к. 
Деј ме ка у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту у Бе о гра ду и у срп ском на род ном 
по зо ри шту у Но вом са ду, ко ја је да та у штам пу (дво је зич но на пољ ском и срп ском) 
у по зо ри шном ча со пи су пољ ске ака де ми је на у ка, као и ра до ви др ве сне крч мар 
и др Зо ра на т. Јо ва но ви ћа. У то ку по след њих ме се ци Ја дви га соп чак је ра ди ла на 
при пре ми Пре пи ске из ме ђу Та де у ша Ру же ви ча и Пе тра Ву ји чи ћа. Због из ве сних 
не срећ них до га ђа ја у по ро ди ци та де у ша ру же ви ча до шло је до ма лог за сто ја у ра ду, 
али се оче ку је да ће то би ти пре ва зи ђе но. 

У окви ру про јек та Ма ти це срп ске ко ји се од но си на срп ско-пољ ске по зо ри-
шне кон так те 17–19. но вем бра 2008. у Ло ђу је ор га ни зо ва на ме ђу на род на те а тро-
ло шко-сла ви стич ка кон фе рен ци ја „На сле ђе и са вре ме ност у ју жно сло вен ској дра-
ми”. кон фе рен ци ју је ор га ни зо ва ла проф. Ја дви га соп чак, но си лац овог про јек та 
и шеф Од се ка за књи жев ност ка те дре за ју жну сла ви сти ку Уни вер зи те та у Ло ђу. 
На кон фе рен ци ји су уче ство ва ли те а тро ло зи из ср би је (6 на уч ни ка ко ји су пред-
ста вља ли фа кул те те из Но вог са да и Бе о гра да, Ма ти цу срп ску, по зо ри шни му зеј 
вој во ди не, ЈДп), сло ве ни је, Бу гар ске и пољ ске (8 на уч ни ка с фа кул те та у вар-
ша ви, по зна њу, Гдањ ску, вроц ла ву, ка то ви ца ма, Ло ђу и пАН).

На ста вље но је ис тра жи ва ње и об ра да пре пи ске ру же ви ћа и ву ји чи ћа то ком 
2011. го ди не.

пре пи ска из ме ђу та де у ша ру же ви ча и пе тра ву ји чи ћа
(но си лац под те ме: проф. др Ја дви га соп чак, 

у са рад њи са доц. др ве сном крч мар)

Ја дви га соп чак, ду го го ди шња са рад ни ца из пољ ске, по сле за вр ше не пре пи-
ске из ме ђу ка зи мје жа Деј ме ка и са рад ни ка из срп ског на род ног по зо ри шта о ре-
жи ја ма ка зи мје жа Деј ме ка у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту у Бе о гра ду и у 
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срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом са ду, ко ји су да ти у штам пу (дво је зич но 
на пољ ском и срп ском) у по зо ри шном ча со пи су пољ ске ака де ми је на у ка, ра ди ла 
је то ком 2010. го ди не на при пре ми Пре пи ске из ме ђу Та де у ша Ру же ви ча и Пе тра 
Ву ји чи ћа. та ко ђе је за јед нич ки те а тро ло шки об ра ђи ва ла ру же ви че ву Клоп ку у ре-
жи ји Не ве не Ја наћ на сце ни срп ског на род ног по зо ри шта (11. фе бру ар 1988) за јед-
но са др ве сном крч мар. по са да шњим са зна њи ма био је то је дан од по след њих 
тек сто ва та де у ша ру же ви ча ко је је срп ско на род но по зо ри ште бр зо увр сти ло у 
свој ре пер то ар.

Об ра ђи ван је дру ги део пре пи ске пе тар ву ји чић – та де уш ру же вич. 

Ми лан са вић – по зо ри шни кри ти чар и драм ски пи сац
(но си лац те ме: доц. др ве сна крч мар)

си сте ма ти зо ва ни су по зо ри шни тек сто ви ко је је Ми лан са вић (1845–1930) 
об ја вљи вао у го то во свим та да шњим ли сто ви ма и ча со пи си ма: Ја вор, Ле то пис, 
По зо ри ште, Илу стро ва не но ви не, Стра жа, Стра жи ло во и Брат ство, За ста ва, 
Отаџ би на, Бо сан ска ви ла, Бран ко во ко ло, Срп ска до ма ја, Рад и име ник, Ви дов дан, 
Бра ник и Је дин ство. Гру пи са не су ње го ве по зо ри шне кри ти ке, пор тре ти, есе ји о 
нај зна чај ни јим глум ци ма, драм ским пи сци ма, не кро ло зи, ауто би о граф ске успо ме-
не. Би бли о гра фи ја ње го вих ра до ва са др жи око 500 је ди ни ца, што је им по зан тан 
ма те ри јал. 

У то ку из ве штај ног пе ри о да ра ди ло се на об ра ди по зо ри шне кри ти ке Ми ла на 
са ви ћа, углав ном из По зо ри шта, чи ја је би бли о гра фи ја про шле го ди не на ве де на. 
при ку пље не су оста ле по зо ри шне кри ти ке у пе ри о ди ци тог вре ме на, јер је он био 
из у зет но пло дан по зо ри шни кри ти чар.

У то ку прет ход них ме се ци вр ше на су ис тра жи ва ња ко ја би до ве ла до при пре-
ме ру ко пи са о Ми ла ну са ви ћу као ви ше стру ко плод ном по зо ри шном ства ра о цу, 
пи сцу о по зо ри шту и пи сцу за по зо ри ште. са ви ће ви тек сто ви би се кла си фи ко ва-
ли у не ко ли ко по гла вља: по зо ри шне кри ти ке, по зо ри шни пор тре ти и драм ски 
тек сто ви. У тек сто ви ма ко ји се ба ве про це ном и оце ном по зо ри шног де ла, сцен-
ског оства ре ња по треб но је би ти на тра гу от кри ва ња ње го ве по зо ри шне по е ти ке.

Дра ме и те о риј ско кри ти чар ски рад ран ка Мла де но ви ћа
(но си лац те ме: мр Ива на Иг ња тов по по вић)

У про те клом пе ри о ду при ку пље ни су те о риј ски и кри ти чар ски ра до ви ран-
ка Мла де но ви ћа об ја вљи ва ни у ча со пи си ма: Ми сао, Срп ски књи жев ни гла сник, 
Вре ме, Ју го сло вен ски гла сник, По зо ри ште, XX век, Три бу на, По ли ти ка. по за вр-
шет ку при ку пља ња и об ра де са мих тек сто ва пред сто ји утвр ђи ва ње са гла сно сти 
из ме ђу са мих дра ма ран ка Мла де но ви ћа и ње го вих кри тич ко-те о риј ских тек сто-
ва ко ји се од но се на дра му и по зо ри ште. На ме ра је да се про у чи ко ли ко је но ва 
стре мље ња, на ко ја је ука зи вао у сво јим те о риј ским тек сто ви ма, Мла де но вић 
при ме њи вао и у свом драм ском ства ра ла штву.

при ме ће но је то ком ком па ра тив ног про у ча ва ња при ме ра ка драм ских тек сто-
ва (за шап та че) да је ран ко Мла де но вић уно сио сво је руч не из ме не ко је се раз ли-
ку ју у при мер ци ма са чу ва ним у ар хи ви Осјеч ког на род ног ка за ли шта и На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду. На ме ра но си о ца те ме је да от кри је и об ја сни раз ло ге због 
ко јих је до шло до тих из ме на.

У Драм ским гат ка ма ран ка Мла де но ви ћа по себ но је при ме тан уплив срп ске, 
али и сло вен ске на род не тра ди ци је, па ће по себ но би ти ис так ну та ре се ман ти за-
ци ја ми та и на род не тра ди ци је у драм ском ства ра ла штву овог ис так ну тог пи сца. 
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За штам пу су при пре мље ни сле де ћи драм ски тек сто ви ран ка Мла де но ви ћа: 
Страх од вер но сти, Те ста мент за две же не, Чо век по но сан што не ма сре ће, И 
зи до ви има ју уши, Си ла зак са пре сто ла, Кад до го ри до но ка та. Осим по след ње 
дра ме, ни јед на од на ве де них дра ма ни је ра ни је штам па на. 

До ма ћи пи сци на сце ни срп ског на род ног по зо ри шта 
у пе ри о ду од 1869. до 1903. го ди не

(но си лац те ме: доц. др На да сав ко вић)

У то ку 2010. го ди не ура ђе на је жан ров ска по де ла де ла ко ја су из ве де на у пе-
ри о ду од 1869. до 1903. го ди не да би се ука за ло на укус та да шње по зо ри шне пу-
бли ке. На ре пер то а ру су би ле: дра ме, ко ме ди је, ша љи ве игре, ла кр ди је, ски це и ко-
ма ди из на род ног жи во та. У окви ру жан ров ске по де ле са гле да ва не су ша љи ве игре 
ла кр ди је, ски це и ко ма ди из на род ног жи во та, по ред ана ли зе не ких тек сто ва уоче-
но је оно што им је за јед нич ко. пре до че но је да се ве ћи на ша љи вих ига ра ба ви 
љу бав ном те ма ти ком. 

На V Ме ђу на род ном на уч ном ску пу „срп ски је зик, књи жев ност, умет ност: 
Же не: род, иден ти тет, сек су ал ност, књи жев ност”, одр жа ном у кра гу јев цу 29. и 30. 
ок то бра 2010. у ор га ни за ци ји Фи ло ло шко-умет нич ког фа кул те та пред ста вљен је 
рад На ше пр ве драм ске спи са тељ ке, ко ји је ре зул тат ис тра жи ва ња у то ку 2010. 
го ди не. У при пре ми су по себ ни тек сто ви о Да ни ци Бан дић те леч ки (1871–1950), 
по што се 2011. на вр ша ва 130 го ди на од ње зи ног ро ђе ња, и Ми ле ви си мић (1858–
1946), по што је 2011. 65 го ди на од ње зи не смр ти, као и Ал би ни под град ској. Ова 
те ма се на мет ну ла и из дво је на је из це ло куп ног ис тра жи ва ња и због обе ле жа ва ња 
150 го ди на од осни ва ња срп ског на род ног по зо ри шта.

У то ку 2011. го ди не рад је био фо ку си ран на пи са ње сту ди ја у ве зи са обе ле-
жа ва њем 150-го ди шњи це срп ског на род ног по зо ри шта. Ура ђе на је сту ди ја о му зи-
ци у драм ским пред ста ва ма срп ског на род ног по зо ри шта до 1903. го ди не: Му зи ка 
на сце ни срп ског на род ног по зо ри шта (1861–1914), ко ја ће би ти об ја вље на у спе-
ци јал ном бро ју Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку, ко ји је 
по све ћен по ме ну том ју би ле ју. У сту ди ји је ука за но на све пред ста ве у ко ји ма је 
му зи ка има ла при мет ну уло гу, као и на све ком по зи то ре и ка пел ни ке.

срп ско на род но по зо ри ште од 1900. до 1914. го ди не
(но си лац те ме: мр Зо ран Мак си мо вић)

те му ра да чи ни де лат ност срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом са ду (у да љем 
тек сту: сНп), нај ста ри јег на ци о нал ног те а тра, по ве за на и про же та окол но сти ма, 
об ли ци ма и по ја ва ма дру штве ног жи во та у го ди на ма та ко зва ног ме ђу рат ног раз-
до бља (1918–1941). 

У ци љу ис тра жи ва ња ре ле вант не гра ђе о исто ри ји и умет нич ком ра ду срп-
ског на род ног по зо ри шта (1918–1941) у 2008. го ди ни за пе ри од 1918–1927. при ку-
пљан је до ку мен та ци о ни ма те ри јал (Ар хив вој во ди не – Фонд Дру штва за срп ско 
на род но по зо ри ште, Ар хив срп ског на род ног по зо ри шта и по зо ри шни му зеј вој-
во ди не) и пла ка ти и фо то гра фи је (Ар хив срп ског на род ног по зо ри шта и по зо ри-
шни му зеј вој во ди не). 

пре гле да на је и пе ри о ди ка у Би бли о те ци Ма ти це срп ске (кри ти ке, на ја ве пред-
ста ва, ве сти и оста ле тек сто ве) и са ста вљена би бли о гра фи ја од 930 би бли о граф ских 
је ди ни ца (из За ста ве, Је дин ства, По ли ти ке, Вој во ди не, Же не, Но во сти, Срп ског 
ли ста, Ре пу бли ке, Сло бо де и Ви дов да на).
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срп ско на род но по зо ри ште од 1918. до 1941. го ди не
(но си лац те ме: мр Зо ран Мак си мо вић) 

У ци љу што пот пу ни јег, об у хват ни јег и пре ци зни јег при ку пља ња ре ле вант-
не гра ђе о исто ри ји и умет нич ком ра ду срп ског на род ног по зо ри шта из ме ђу два 
свет ска ра та (1918–1941) пе ри од је по де љен на че ти ри фа зе ис тра жи ва ња: 1. фа за: 
сНп 1918–1931, 2009. го ди на; 2. фа за: сНп 1931–1935, 2010. го ди на; 3. фа за: сНп 
1935–1939, 2011. го ди на; и 4. фа за: сНп 1939–1941, 2012. го ди на. За сва ку фа зу, тј. 
за од ре ђе не се зо не умет нич ког де ла ња сНп, по треб но је ис тра жи ти, про у чи ти и 
фо то ко пи ра ти до ку мен та, пла ка те и дру ги до ку мен та ци о ни ма те ри јал (Ар хив вој-
во ди не, Фонд Дру штва за срп ско на род но по зо ри ште; Ар хив срп ског на род ног 
по зо ри шта, ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, по зо ри шни му зеј вој во ди не), 
као и тек сто ве из пе ри о ди ке то га вре ме на (Би бли о те ка Ма ти це срп ске: кри ти ке, 
на ја ве пред ста ва, ве сти и оста ли тек сто ви). 

У дру гој фа зи на уч но и стра жи вач ког ра да, у 2010. го ди ни, при ку пље на је ре-
ле вант на гра ђа ко ја све до чи о де ла њу сНп у пе ри о ду од 1931. до 1935. го ди не. На 
осно ву тог до ку мен та ци о ног ма те ри ја ла, пла ка та и фо то гра фи ја, као са мог ис тра-
жи ва ња и кон сул то ва ња по сто је ће ли те ра ту ре, фор ми ран је ре пер то ар сНп од 
1918. до 1935. по се зо на ма. Уви дом у ре пер то ар са зна је мо да су, осим драм ских 
пред ста ва, ко је чи не ве ћи ну, у ре пер то а ру сНп, за сту пље на и му зич ко-сцен ска 
де ла – опе ре и опе ре те, као и пр ва ба лет ска пред ста ва.

У тре ћој фа зи на уч но и стра жи вач ког ра да, у 2011. го ди ни, при ку пље на је ре-
ле вант на гра ђа ко ја све до чи о де ла њу сНп у пе ри о ду од 1935. до 1939. го ди не. На 
осно ву тог до ку мен та ци о ног ма те ри ја ла, пла ка та и фо то гра фи ја (Ар хив вој во ди-
не, Фонд Дру штва за срп ско на род но по зо ри ште; Ар хив срп ског на род ног по зо-
ри шта, Ар хив Ју го сла ви је, ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, Би бли о те ка срп ског 
на род ног по зо ри шта, по зо ри шни му зеј вој во ди не), као и тек сто ва из пе ри о ди ке 
то га вре ме на (Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Би бли о те ка срп ског на род ног по зо ри-
шта: кри ти ке, на ја ве пред ста ва, ве сти и оста ли тек сто ви), као и са мог ис тра жи ва-
ња и кон сул то ва ња по сто је ће ли те ра ту ре, фор ми ран је ре пер то ар сНп од 1918. до 
1939. по се зо на ма. Уви дом у ре пер то ар са зна је мо да су, осим драм ских пред ста ва, 
ко је чи не ве ћи ну, у ре пер то а ру сНп, за сту пље на и му зич ко-сцен ска де ла – опе ре 
и опе ре те, као и пр ва ба лет ска пред ста ва.

ре жи је Бо ри во ја Ха на у ске у срп ском на род ном по зо ри шту (1945–1967)
(но си лац те ме: мр Ми ле на Ле ско вац)

Бо ри во је Ха на у ска (1915–1968) у срп ском на род ном по зо ри шту ре жи рао је 
три де сет пред ста ва у пе ри о ду 1945–1967. го ди не. Основ но по ла зи ште за про у ча ва-
ње Ха на у ски ног умет нич ког ра да ни је кри тич ка ана ли за пред ста ва, ни ти њи хов 
умет нич ки до мет, већ до ку мен тар ност и све о бу хват ност. 

На ста вље но је са да љим при ку пља њем гра ђе (до ку мен та и пи са ни ма те ри-
јал: пла ка ти, пи сма, бе ле шке, ра зна ак та). при ку пље но је око 200 до ку ме на та ко ји 
све до че о ра ду Бо ри во ја Ха на у ске. Је дан од нај ва жни јих до ку ме на та је сте све ска 
са бе ле ша ка ма са Ха на у ски них пре да ва ња ко ја је др жао у по зо ри шној шко ли у 
Но вом са ду. Овај до ку мент ће би ти је дан од нај ва жни јих за схва та ње Ха на у ски не 
есте ти ке ре ди тељ ског при сту па. 

то ком 2011. го ди не на ста вљен јe ис тра жи вач ки рад на при ку пља њу гра ђе о 
умет нич ком ра ду Бо ри во ја Ха на у ске. За бе ле жен је раз го вор са још не ко ли ци ном 
Ха на у ски них са вре ме ни ка ко ји су све до чи ли о Ха на у ски ном ре ди тељ ском ра ду у 
срп ском на род ном по зо ри шту, и ти за пи си ће би ти ва жно по ла зи ште за ра све тља-
ва ње ње го вог ре ди тељ ског ра да. та ко ђе, је дан део за пи са са сва ке по је ди нач не 
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пред ста ве пре пи сан је и об је ди њен са оста лом те а тро граф ском гра ђом. Од по је-
ди них Ха на у ски них са вре ме ни ка ко пи ра ни су раз ли чи ти до ку мен ти, пре пи ска и 
фо то гра фи је. 

Од по чет ка ис тра жи вач ког ра да пред ви ђе но је да се ис тра жи и Ха нау скин 
рад у На род ном по зо ри шту у са ра је ву. На жа лост, то до ове го ди не ни је би ло у 
мо гућ но сти, али су ове го ди не ус по ста вље ни успе шни кон так ти са Му зе јом књи-
жев но сти и по зо ри шне умјет но сти у са ра је ву. Ни су са чу ва ни сви до ку мен ти ко ји 
све до че о Ха на у ски ном ра ду у На род ном по зо ри шту у са ра је ву, али са чу ва на гра-
ђа ће сва ка ко упот пу ни ти већ са ку пље ну те а тро ло шку до ку мен та ци ју.

Гра ђа ко ја је до са да при ку пље на кла си фи ко ва на је и об ра ђе на. Основ ни 
кон цепт ра да је ура ђен, од ре ђе на су по гла вља, и за по че то је са кон кре ти зо ва њем 
са мог ра да.

У окви ру му зи ко ло шких сту ди ја то ком из ве штај ног пе ри о да ра ди ло се на 
сле де ћим те ма ма.

ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња у вој во ди ни
(но си лац те ме: проф. др Дра го слав Де вић, са рад ни ци на те ми: 

мр Је ле на Јо ва но вић, мр са ња ран ко вић, мр Дан ка Ла јић Ми хај ло вић, 
ве сна Ив ков, дипл. ет но му зи ко лог, др Зо ран Јер ко вић)

Му зич ка тра ди ци ја ср ба у вој во ди ни
(но си лац под те ме: мр са ња ран ко вић)

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду рад на про јек ту ет но му зи ко ло шка ис тра-
жи ва ња у вој во ди ни од но сио се на про у ча ва ње гру па ко је до са да ни су би ле об у-
хва ће не те рен ским ис тра жи ва њем, а ко је не гу ју раз ли чи те во кал но-ин стру мен-
тал не фор ме. ви ше днев ни те рен ски рад од ви јао се у на се љи ма су тје сци, Бач ком 
Гра ча цу, Апа ти ну, ру ми и ки кин ди. сни мљен је бо гат тон ски и ви део-ма те ри јал 
ко ји је аде кват но пре сни мљен и ар хи ви ран са спи ско ви ма.

по чет ни ис тра жи вач ки рад под ра зу ме вао је де таљ но ис пи ти ва ње му зич ког 
је зи ка Хер це го ва ца из су тје ске. том при ли ком је сни мљен бо гат аудио- и ви део- 
-ма те ри јал во кал не прак се ко ло ни ста досе ље них из око ли не Гац ка. Му шки пе вач-
ки ан самбл из су тје ске чи не љу ди ко ји су дру га ге не ра ци ја ко ло ни ста и ро ђе ни 
су у Ба на ту, али се иден ти фи ку ју са пе вач ким на сле ђем сво јих ро ди те ља. Део овог 
ма те ри ја ла је тран скри бо ван и по ка зу је да су Хер це гов ци у Ба на ту са чу ва ли свој 
ар ха ич ни му зич ки код. ре зул та ти ис тра жи ва ња у су тје сци при ка за ни су у ра ду 
за XVII Ме ђу на род ни сим по зи јум у Охри ду (у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за фол-
клор „Мар ко це пен ков” из ско пља) под на сло вом The vo cal prac ti ce of Serbs from 
Her ce go vi na set tled in Voj vo di na as a re flec ti on of cul tu ral iden tity. 

те рен ски рад је по ка зао да на те ри то ри ји вој во ди не по сто је во кал но-ин-
стру мен тал ни ан сам бли ко ји не гу ју тра ди ци о нал не фор ме пе вач ког и сви рач ког 
на сле ђа на ви со ком из во ђач ком ни воу. ка зи ва чи су пру жи ли ко ри сне ин фор ма ци је 
ко је ће отво ри ти за ни мљи ве те ме у на уч ној оп сер ва ци ји при ку пље не гра ђе.

пе ва ње и сви ра ње ср ба у вој во ди ни
(но си лац под те ме: мр са ња ран ко вић)

ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња му зич ке прак се вој во ди не у то ку 2010. го-
ди не ре зул ти ра ла је мно го број ном гра ђом при ку пље ном од ср ба ста ро се де ла ца 
али и од ди нар ског ста нов ни штва. У око ли ни Зре ња ни на за бе ле же но је не ко ли ко 
гру па ко је пе ва ју ба нат ске пе сме. Две жен ске гру пе „се фе ри ни” и „ве се ле Ба на-
ћан ке” и јед на му шка (из се ла Ме лен ци) не гу ју аутох то ни во кал ни из раз. њи хов 
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ре пер то ар је ра зно вр стан од љу бав них и свад бе них, пре ко астал ских пе са ма. по-
ред пе ва ча сни мљен је и сви рач на гај да ма из Зре ња ни на – ва ња Или јев. Он је из вео 
ти пич не ба нат ске игре ко је су се у про шло сти сви ра ле на гај да ма. 

по себ на па жња у ис тра жи вач ком и ет но граф ском ра ду би ла је по све ће на 
по ку ша ју да се при ку пе ре ле вант ни звуч ни за пи си му зич ке прак се ср ба ста ро се-
де ла ца у Ба на ту. при ис пи ти ва њу му зич ког на сле ђа на ро чи то је обра ће на па жња 
на са гле да ва ње ко да тра ди ци о нал них му зич ких пра ви ла и тер ми на ко ји су при сут-
ни у сва ко днев ном му зич ком ис по ља ва њу (а ни су до вољ но по ен ти ра ни у до са да-
шњим ра до ви ма). Ис пи ти ва ње во кал ног иди о ма ста нов ни штва вој во ди не под ра-
зу ме ва и ука зи ва ње на се ман ти ку пе вач ког на сле ђа у са вре ме ном тре нут ку али и на 
ње гов зна чај у ди ја хро ниј ском то ку. по себ на па жња при во ђе њу ин тер вјуа по све-
ће на је жан ров ској ра зно вр сно сти и кон тек сту ал ној рав ни. сва гра ђа је сни мље на 
звуч но и ви зу ел но и об ра ђе на на од го ва ра ју ћи на чин, што под ра зу ме ва аде кват не 
спи ско ве и тран скрип ци је.

ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња му зич ке прак се вој во ди не у то ку 2011. го-
ди не ре зул ти ра ла је мно го број ном гра ђом при ку пље ном од ср ба ди нар ског по ре-
кла на ста ње них на под руч ју Бач ке. Ис тра жи вач ки рад ре зул ти рао је сни ма њем 
ин тер вјуа са пе вач ким гру па ма из Об ров ца и Че ла ре ва, као и кон це ра та у Ба чу и 
Бач кој то по ли. 

У то ку прет ход не го ди не на ста вље на је прак са оп сер ва ци је во кал них са ста-
ва срп ског му зич ког кор пу са. по себ на па жња при во ђе њу ин тер вјуа по све ће на је 
жан ров ској ра зно вр сно сти и кон тек сту ал ној рав ни. сва гра ђа је сни мље на звуч но и 
ви зу ел но и об ра ђе на на од го ва ра ју ћи на чин, што под ра зу ме ва аде кват не спи ско ве 
и тран скрип ци је. спи ско ви су по сла ти у окви ру овог из ве шта ја. по ред то га, ве ћи-
на ма те ри ја ла је тран скри бо ва на, али тран скрип ци је ни су при ло же не из ве шта ју. 

Гу сле и еп ске пе сме у вој во ди ни
(но си лац под те ме: мр Дан ка Ла јић Ми хај ло вић)

На ста вље но је те рен ско ис тра жи ва ње му зич ког фол кло ра у вој во ди ни. сни-
ма но је пре све га еп ско пе ва ње у раз ли чи тим при ли ка ма у ко ји ма ова тра ди ци ја 
да нас жи ви, са ци љем да се обез бе ди му зич ки ма те ри јал на осно ву ког ће се му зич-
ки про дукт мо ћи про у ча ва ти у све тло сти са зна ња пси хо ло ги је, со ци о ло ги је и ан тро-
по ло ги је, ком плек сним при сту пом ка кав под ра зу ме ва мо дер на ет но му зи ко ло ги ја. 

ство ре на је мо гућ ност пра ће ња раз во ја мла дих гу сла ра ко ји мо ти ви са ни так-
ми чар ским ду хом у овом кон тек сту до ла зе под ути цај ста ри јих, пре све га „по бед-
нич ких” сти ло ва. Осим мо ти ва ци о них фак то ра и лич них си сте ма вред но сти, у 
овом прав цу се уоча ва ју и фак то ри лич но сти ко ји је од ре ђу ју као ин тро верт ну или 
екс тро верт ну, па у том сми слу ма ње или ви ше упе ча тљи ву у сцен ском на сту пу 
ка кво је так ми че ње, ре ал но по себ не, ве ли ке пси хо ло шке те жи не, али и раз ли чи то 
под ло жну ути ца ји ма „ко ле га”. Из ан тро по ло шког аспек та мо гу се из ова квог ма те-
ри ја ла иш чи та ва ти од но си ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног – кон крет но раз ли чи тих 
ути ца ја ино ва тив но сти на ево лу ци ју еп ске тра ди ци је. 

сни ма ње гу сла ра у вр ба су има за циљ скла па ње ди ја хро ниј ске сли ке еп ске 
тра ди ци је у вој во ди ни. 

У од но су на план ис тра жи ва ња ове те ме за дру гу го ди ну про јект ног пе ри о-
да мо же се кон ста то ва ти да је ре а ли зо ван нај ве ћи део пла ни ра них про јект них за-
да та ка. па жња је, у жан ров ском сми слу, по све ће на пр вен стве но еп ском пе ва њу уз 
гу сле, али је у об зир узе та и ши ра, тра ди ци о нал на ин стру мен тал на ба шти на ста-
нов ни штва вој во ди не. У про блем ском сми слу и да ље су ак ту ел ни од но си ути ца ја 
јав ног и при ват ног кон тек ста на му зич ки текст и ди на мич ност ин ди ви ду ал них из-
во ђач ких сти ло ва. по себ но је ове го ди не ис так ну та „гу слар ска пе да го ги ја” – про цес 
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пре но ше ња усме не тра ди ци је у град ским усло ви ма жи во та и од но су јав них ма ни-
фе ста ци ја, пре све га гу слар ских так ми че ња и функ ци о нал но-естет ских кри те ри-
ју ма на мо ти ва ци ју и усме ра ва ње сти ло ва мла дих гу сла ра. 

На ста вље но је те рен ско ис тра жи ва ње и (аудио и ви део) сни ма ње гра ђе, ви део 
сним ци су ди ги та ли зо ва ни, ура ђе не су ар хив ске и рад не ко пи је аудио- и ви део- ма-
те ри ја ла, по пис гра ђе, тран скрип ци је ин тер вјуа. па жња је ове го ди не по себ но по-
све ће на про у ча ва њу тра ди ци о нал них ин стру ме на та као аспек ти ма иден ти те та и 
му зич ке ког ни ци је тра ди ци о нал них му зи ча ра. Ма те ри јал је бе ле жен по стан дар-
ди ма са вре ме ног те рен ског ра да у ет но му зи ко ло ги ји, као це ло ви та вер бал но-му-
зич ка сли ка „усме ра ва ног са мо ре пре зен то ва ња”.

На род не ин стру мен тал не ме ло ди је у вој во ди ни 
(из во ђе ње хар мо ни ка ша у Бач кој)

(но си лац под те ме: мр ве сна Ив ков)

За по тре бе при ку пља ња му зич ко-фол клор не гра ђе спро ве де на су те рен ска 
ис тра жи ва ња у ода бра ним град ским и се о ским сре ди на ма у ви ше на вра та. сни мље-
но је ви ше сто ти на му зич ких при ме ра из во ђе ња на хар мо ни ци као и ка зи ва ња са-
мих из во ђа ча.

те рен ска ис тра жи ва ња су вр ше на у сле де ћим ме сти ма: су бо ти ца, сом бор, 
та ван кут, Бач ка то по ла, Апа тин, при гре ви ца, ста пар, вр бас, До ро сло во, сил баш, 
Шај каш, Но ви сад, кља ји ће во, ти тел, кул пин, ру ски кр стур.

Ис тра жи ва ња и са ку пља ња на род них ме ло ди ја од стра не из во ђа ча у Бач кој 
има ју ви ше стру ки зна чај. Он се нај пре огле да у ар хив ској вред но сти, очу ва њу на ше 
на род не му зич ке ба шти не, али до при но си и ком па ра тив ном са гле да ва њу оп ште 
му зич ке прак се у вој во ди ни. У ши рем сми слу ова ис тра жи ва ња има ју и ши ри ме-
ђу на род ни и ге о граф ски зна чај ако се има у ви ду да је и сам на зив фру ла стра ног 
по ре кла, те је овај тип ин стру мен та по знат и при су тан на ши рем европ ском му-
зич ко-фол клор ном под руч ју.

то ком 2011. го ди не на ста вље на ис тра жи ва ња и са ку пља ња на род них ме ло-
ди ја из ве де них на хар мо ни ци од стра не ср ба, ро ма и Не ма ца у вој во ди ни има ју 
ви ше стру ки зна чај. Он се нај пре огле да у ар хив ској вред но сти, очу ва њу на ше на-
род не му зич ке ба шти не, али до при но си и ком па ра тив ном са гле да ва њу оп ште му-
зич ке прак се. У из ве сном сми слу ова ис тра жи ва ња има ју и ши ри ме ђу на род ни и 
ге о граф ски зна чај ако се има у ви ду да је и сам на зив хар мо ни ка (lat. Har mo ni ca, 
eng. Ac cor di on, nem. Ak kor de on, Har mo ni ka) стра ног по ре кла, те је овај тип ин стру-
мен та по знат и при су тан на ши рем европ ском фол клор ном аре а лу. На по кон, ова 
му зич ко-фол клор на гра ђа има до ку мен тар ну вред ност при про мо ци ји до ма ће му-
зич ке тра ди ци је на сим по зи ју ми ма, кон гре си ма и пре да ва њи ма до ма ћих ет но му-
зи ко ло га у ино стран ству. Она је сва ка ко и еду ка тив ног и апли ка тив ног ка рак те ра, 
јер ко ри сти уче ни ци ма, сту ден ти ма, као и чла но ви ма кул тур но-умет нич ких дру-
шта ва, те по што ва о ци ма и љу би те љи ма на род не му зи ке.

Фол клор ни би се ри од тра ди ци о нал не до кон цер тант не му зи ке
(но си лац те ме: проф. др Ни це Фра ци ле)

На род ни пе ва чи су од у век те жи ли ства ра њу но вих пе са ма у скла ду са тра ди-
ци јом, соп стве ним афи ни те ти ма, на да ре но сти ма, мен та ли те том и уку сом љу би-
те ља тра ди ци о нал не му зи ке. по зна то је, ме ђу тим, да да ро ви ти пе ва чи већ одав но 
„ства ра ју но ве пе сме” у ва ро шком или тра ди ци о нал ном сти лу и та ко што пре у зи-
ма ју по је ди не мор фо ло шке еле мен те из дру гих кул ту ра и при ла го ђа ва ју их, нај-
че шће, тра ди ци о нал ним естет ским кри те ри ју ми ма соп стве не фол клор не ба шти не. 
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У по чет ку на род обич но осе ћа при су ство стра ног еле мен та, стра не ме ло ди је, рит-
мич ких обра за ца, на ро чи то он да кад над лек сич ким ак цен том пре о вла ђу је му-
зич ки. вре ме ном истин ски пе ва чи об ли ку ју, при ла го ђа ва ју и опле ме њу ју пре у зе-
те ме ло ди је у ду ху соп стве не тра ди ци је. У та квим пе сма ма, пре но ше ним усме но, 
с ко ле на на ко ле но, ка сни је не ста је траг о по ре клу ме ло диј ског ти па – не на ла зе 
га чак ни му зич ки струч ња ци - и оне по ста ју део две ју или ви ше кул ту ра. та квих 
при ме ра сни мље но је у не ко ли ко на се ља вој во ди не (рав но се ло, си вац, ку штиљ, 
вла ди ми ро вац), пе сме ко је умно го ме пре ва зи ла зе фол клор ни аре ал ср би је.

по ла зе ћи од чи ње ни це да су мно ги да ро ви ти сви ра чи ши ром ср би је че сто 
при мо ра ни да вр хун ске тра ди ци о нал не ин стру мен тал не ме ло ди је и кон цер тант-
не ком по зи ци је сви ра ју „на слух” или из не струч не ли те ра ту ре, што обич но оста-
вља бле ду њав умет нич ки до јам на са му ин тер пре та ци ју чак и из ван ред них из во-
ђа ча, сма трао сам ко ри сним да тра гам и за ре пре зен та тив ним нот ним за пи си ма 
срп ских и ру мун ских ме ло ди ја на род них ига ра, као и ин стру мен тал ним де ли ма 
нај и стак ну ти јих срп ских и ру мун ских сви ра ча – од тра ди ци о нал не до кон цер-
тант не му зи ке.

У то ку 2011. го ди не на ста вље но је те рен ско сни ма ње и ис тра жи ва ње му зич-
ко-фол клор не гра ђе, са на ме ром да се што пот пу ни је и об у хват ни је бе ле жи, кла-
си фи ку је и про у ча ва срп ска и ру мун ска во кал на, во кал но-ин стру мен тал на и ин-
стру мен тал на му зи ка са фол клор ног под руч ја вој во ди не. сни мље но је пре ко 70 
пе са ма, ин стру мен тал них ме ло ди ја и ме ло ди ја на род них ига ра из сив ца, Бач ког 
Гра ча ца, кља ји ће ва, Чо но пље, Ин ђи је, ку шти ља и со чи це. цео му зич ко-фол клор-
ни ма те ри јал при ку пљен на те ре ну сни мљен је ди ги тал ном аудио- и ви део-тех ни-
ком: звук је ре а ли зо ван ми ни-ди ском, а фо то гра фи је ка зи ва ча и сви ра ча ди ги тал-
ним фо то-апа ра том. при ку пље на гра ђа, на кон пре сни ма ва ња са ми ни-ди ска на 
ком пакт-диск, као и до са да, де по но ва ће се у звуч ном ар хи ву Оде ље ња за сцен ске 
умет но сти и му зи ку Ма ти це срп ске.

Му зи ка и по зо ри шни жи вот ср ба ба рок ног до ба
(но си лац те ме: др ка та ри на то ма ше вић)

Ис тра жи вач ки рад на те ми об у хва тио је по че так из ра де би бли о гра фи је но-
ви је ли те ра ту ре из обла сти оп ште кул тур не исто ри је ба рок ног до ба. За по че ло се 
са из у ча ва њем по је ди них из во ра ре ле вант них за под руч је књи жев но сти, ли ков-
них умет но сти и му зи ке (нпр. Д. Да ви дов, Срп ска гра фи ка XVI II ве ка; Срем кроз 
ве ко ве: сло је ви кул ту ра Фру шке го ре и Сре ма; М. ти мо ти је вић, Срп ско ба рок но 
сли кар ство; Исти, Ра ђа ње мо дер не при ват но сти. При ват ни жи вот Ср ба у Хаб
збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка; J. To do ro vić, An Ort ho dox Fe
sti val Bo ok in the Hab sburg Em pi re. Za ha ri ja Or fe lin’s Fe sti ve Gre e ting to Moj sej Put nik 
(1757); Иста, Ма пи ра ње мо ћи и кар ло вач ки спек такл у 18. ве ку). Оства рен је увид 
и у но ви је му зи ко ло шке ра до ве по све ће не раз во ју срп ског по ја ња (Д. сте фа но вић, 
Д. пе тро вић, И. пер ко вић ра дак, в. пе но, М. Мар ко вић). па жња је би ла по кло ње-
на и ком па ра тив ном ис тра жи ва њу не ли тур гиј ских на пе ва, са по себ ним освр том 
на напевe у вер теп ској дра ми. До са да при ку пље ни при ме ри спрем ни су за ком-
пју тер ски унос нот ног тек ста. У ве зи са те мом, из вр ше на је ре дак ци ја обим ног 
тек ста Ђор ђа пе ри ћа Ора ци је Ро жде ства Хри сто ва – вер теп ска школ ска игра из 
XVI II ве ка (за Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку). 

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду обим на при ку пље на гра ђа је си сте ма ти-
зо ва на и ана ли тич ки об ра ђе на, чи ме су би ли обез бе ђе ни пред у сло ви за по че так 
пи са ња мо но граф ске сту ди је. На пи са не су рад не вер зи је три цен трал на по гла вља, 
од ко јих је пр во по све ће но фе но ме ну школ ске дра ме на кул тур ном про сто ру Аустри-
је у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка, дру го – ре флек си ја ма ру ско-срп ских ве за на раз вој-
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не то ко ве школ ске дра ме, са по себ ним освр том на уло гу му зи ке у њој (Тра е до ко ме
ди ја Ма ну и ла ко за чин ског), а тре ће – на стан ку и од ли ка ма бо жић не дра ме – вер
те па, са упо ред ном ана ли зом ру ко пи сних и об ја вље них, нај ста ри је да ти ра них ме-
ло граф ских за пи са на пе ва ко ји су се вре ме ном уста ли ли као „вер теп ски or di na ri um”.

по што је из вр ше на и се лек ци ја ре ле вант них му зич ких при ме ра ко ји ће, бу-
ду ћи да чи не кључ ни део ана ли тич ког апа ра та би ти ин те гри са ни у мо но гра фи ју, 
при сту пи ло се ком пју тер ском уно су нот ног тек ста. елек трон ска но то гра фи ја укуп-
но 69 при ме ра, ме ђу ко ји ма је са мо ма ли број пре пи са из већ пу бли ко ва них из во ра, 
док нај ве ћи део при па да ру ко пи сним збир ка ма (Ар хив сА НУ, Ар хив Му зи ко ло-
шког ин сти ту та сА НУ), по ве ре на је по у зда ном и ком пе тент ном са рад ни ку, му зи-
ко ло гу сло бо да ну вар са ко ви ћу. Из вр ше на је пр ва ко рек ту ра нот ног тек ста. 

Ди ги та ли за ци ја звуч ног ар хи ва Ма ти це срп ске
(но си лац под те ме: проф. др Дра го слав Де вић, 

са рад ник др Зо ран Јер ко вић, екс перт)

Из Му зич ког ма тич ног ар хи ва сва гра ђа сни мље на по чев од 1983. већ је пре-
ба че на са прет ход них но са ча зву ка (маг не то фон ске тра ке, тон ске ка се те) на ком-
пакт ди ско ве. Овај по сао уз са рад њу но си о ца под те ме оба вио је проф. Зо ран Јер-
ко вић. У ар хи ву је сме ште но, у по себ но на ба вље не „бок со ве” око 160 ди ско ва ко ји 
об у хва та ју пре ко 750 сни мље них при ме ра из обла сти во кал не и ин стру мен тал не 
му зи ке чи ји је са др жај са чу ван на фи ша ма/обра сци ма за да љу об ра ду.

проф. Де вић је при пре мио за ка та ло ги за ци ју обра сце на осно ву ко јих ће се 
оба вља ти пре сни ма ва ње. Ови обра сци ће омо гу ћи ти ко ри сни ци ма звуч ног ар хи ва 
пот пу но ко ри шће ње ка та ло ги са ног звуч ног ма те ри ја ла.

сви ет но му зи ко ло зи ко ји су оба вља ли ис тра жи ва ња пре да ли су ди ги та ли-
зо ва ну сни мље ну гра ђу за звуч ни ар хив Ма ти це срп ске. 

У окви ру пла на ра да у 2011. го ди ни ни је оба вље на пред ви ђе на ка та ло ги за ци ја 
због не до би је них ма те ри јал них сред ста ва. 

Ан то ло ги ја во кал не му зич ке тра ди ци је ср ба у вој во ди ни
(но си лац те ме: проф. др Ни це Фра ци ле)

Из вр ше на су те рен ска ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња у Гај до бри, Го лу бин-
ци ма, Ли па ру, Че ла ре ву и Ме лен ци ма са ци љем да се ре кон стру и ше, ожи ви и упот-
пу ни му зич ко-фол клор ни ми ље во кал не му зич ке тра ди ци је ср ба у вој во ди ни. том 
при ли ком сни мље но је ви ше срп ских пе са ма из ка лен дар ског и го ди шњег ци клу-
са у во кал ном и во кал но-ин стру мен тал ном из во ђе њу ср ба ста ро се де ла ца, кра ји-
шни ка, кор ду на ша, Хер це го ва ца и Ли ча на: кра љич ке пе сме, бо жић не, сва тов ске, 
бе ћар це, ој ка че, ган ге, бро ја ни це, грок та ли це, љу бав не пе сме и пе сме уз игру и 
ин стру мен тал ну прат њу.

Фун да мен тал на ис тра жи ва ња за исто ри ју срп ске му зи ке 
(но си лац те ме: проф. др Да ни ца пе тро вић)

са рад ни ци: Ма ри ја на ко ка но вић, аси стент при прав ник, Је ле на вра нић, ди-
пло ми ра ми му зич ки пе да гог.

У окви ру ове те ме Ма ри ја на ко ка но вић је при пре ми ла за штам пу Ал бум ига
ра за кла вир. Гра ђу је углав ном са ку пља ла у Бе о гра ду, Но вом са ду и Бе чу. пре ма 
ње ном из ве шта ју, у Ал бу му су са бра не ин тер на ци о нал не са лон ске игре ком по зи-
то ра А. Мор фи ди са Ни си са и И. Ба ји ћа, чи ја је де лат ност зна чај но до при не ла му-
зич ком жи во ту Но вог са да, као и две пи ја нист ки ње ком по зи тор ке Ју ли је ве ли са-
вље вић (Ни си со ва уче ни ца) и Алој зи је (сла ве) Ата на си је вић. сви ком по зи то ри су 
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жи ве ли и ства ра ли у Но вом са ду, са из у зет ком сла ве Ата на си је вић. Она је у Ал бу
му „гост”, баш као што је би ла и ра до ви ђен гост на кон цер ти ма у Но вом са ду, 
о че му је и пи са но у но во сад ској штам пи (За ста ва). Нај пре сле де игре Ни си са, 
по том Ј. ве ли са вље вић, за тим с. Ата на си је вић и на кра ју И. Ба ји ћа. Игре да кле 
ни су гру пи са не по жан ро ви ма, већ по ком по зи то ри ма. при том је по што ван хро-
но ло шки след. с дру ге стра не, хро но ло ги ја се срет но по кла па и са тех нич ком зах-
тев но шћу, као и по ступ ним „пре ра ста њем” би дер ма јер ских са лон ских ко ма да у 
умет нич ку сти ли за ци ју игре. при том су де ла Ни си са и ње го ве уче ни це при ме ри 
би дер ма јер ских са лон ских ко ма да. пол ка Ата на си је ви ће ве је тех нич ки знат но 
зах тев ни ја, док су Ба ји ће ве ком по зи ци је при ме ри ро ман ти чар ске ми ни ја ту ре за 
кла вир.

проф. др Да ни ца пе тро вић је у име Ма ти це срп ске уче ство ва ла у ра ду ме-
ђу на род ног на уч ног ску па ко ји су за јед нич ки ор га ни зо ва ли Ин сти тут за са вре ме-
ну исто ри ју из Бе о гра да и Учи тељ ски фа кул тет у сом бо ру, под по кро ви тељ ством 
Ма ти це срп ске, а по во дом обе ле жа ва ња 230 го ди на од осни ва ња сом бор ске пре-
па ран ди је. 

 Об ја вље на је књи га Пра во слав но срп ско цр кве но пје ни је по ста ром кар ло
вач ком на чи ну уде сио Ти хо мир Осто јић за ме шо ви ти и за му шки лик (1896), 380 
стра на, нот ни текст ре ди го ва ла Је ле на вра нић, уред ник Д. пе тро вић.

Об ја вље на је књи га Из но во сад ских са ло на. Ал бум са лон ских ига ра за кла
вир, 57 стра на, при ре ди ла Ма ри ја на ко ка но вић, глав ни и од го вор ни уред ник Да-
ни ца пе тро вић, но то граф вла дан Осто јић. књи га са др жи са лон ске ком по зи ци је 
за кла вир Алек сан дра Мор фи ди са Ни си са, Ју ли је ве ли са вље вић, сла ве Ата на си-
је вић и Иси до ра Ба ји ћа, као и аутор ске при ло ге М. ко ка но вић: Пред го вор, О са
лон ским игра ма за кла вир, Из во ри (стр. 7–13), те би о гра фи је А. М. Ни си са (стр. 21), 
Ј. Ве ли са вље вић (стр. 29), С. Ата на си је вић (стр. 33), И. Ба ји ћа (стр. 43).

Гра ђа ис тра жи ва на у ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске прет ход них го ди-
на, и са ку пља на у окви ру овог про јек та ко ри шће на је при ли ком ра да на сту ди ји о 
ме сту и уло зи цр кве них му зи ча ра у 18. ве ку (кул пин, јун 2011), и на пре да ва њи ма 
одр жа ним у срп ским са мо у пра ва ма у Бу дим пе шти (1. ју на) и те ми шва ру (12. но-
вем бра), а мла де са рад ни це је ко ри сте у сту ди ја ма и сво јим док тор ским те за ма. 
Збор ник цр кве ног по ја ња ти хо ми ра Осто ји ћа пред ста вљен је уче сни ци ма лет ње 
шко ле цр кве ног по ја ња у срем ским кар лов ци ма 4. ав гу ста 2011. го ди не.

про у ча ва ње, ре ди го ва ње и об ја вљи ва ње срп ске му зич ке ба шти не
(но си лац те ме: проф. др со ња Ма рин ко вић, са рад ни ци на те ми су 

Би ља на Ми ла но вић, сло бо дан вар са ко вић, све тла на кре сић, Ани ца са бо)

У срп ској кул ту ри у не ко ли ко по след њих де це ни ја го то во је у пот пу но сти 
био пре ки нут рад на си сте мат ском ис тра жи ва њу, ре ди го ва њу и об ја вљи ва њу му-
зич ке ба шти не. по сле Дру гог свет ског ра та ве ли ки из да ва чи (по пут про све те) 
има ли су оде ље ња ко ја су се ба ви ла овом де лат но шћу. Да нас са из у зет ком ма ло-
број них ко ји по ка зу ју свест о ва жно сти ова квих из да вач ких по ду хва та за срп ску 
кул ту ру, а то се пр вен стве но од но си на За вод за из да ва ње уџ бе ни ка и Удру же ње 
ком по зи то ра ср би је ко ји кон ти ну и ра но, али у скром ном оби му да ју до при нос 
овој обла сти. сто га је од из у зет ног кул тур ног зна ча ја при хва та ње про јек та у чи-
јим окви ри ма се си сте мат ски и план ски ор га ни зу је ак тив ност на ис тра жи ва њу, 
ре ди го ва њу и пу бли ко ва њу срп ске му зич ке ба шти не у окви ру де лат но сти Ма ти-
це срп ске. 

У окви ру рас по ло жи вих сред ста ва за по че та је ре а ли за ци ја на ред не фа зе про-
јек та ко ја се од но си на ре дак ци ју пр ва два гу дач ка квар те та Ми ло ја Ми ло је вића. 
Ове го ди не мо гло је би ти ре а ли зо ва но пре пи си ва ње ре ди го ва не пар ти ту ре пр вог 
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гу дач ког квар те та (ре дак тор ски тим: Ани ца са бо, ком по зи тор и те о ре ти чар, Иван 
Бр кља чић и сло бо дан ра иц ки као струч ни кон сул тан ти и ко рек то ри). Ми ло је ви ћев 
гу дач ки квар тет је пр ви у исто ри ји срп ске му зи ке, пред ста вља де ло ре пре зен та-
тив но за ње го ву мла да лач ку ства ра лач ку фа зу, био је из во ђен, али да нас ви ше не 
по сто је ма те ри ја ли из ко јих је то би ло ре а ли зо ва но. 

У скло пу про јек та Ис тра жи ва ње, ре ди го ва ње и об ја вљи ва ње срп ске му зич ке 
ба шти не до са да је ре а ли зо ва но об ја вљи ва ње па у но ви ће ве Ју го сло вен ске сим фо
ни је, а за штам пу су при пре мље ни ру ко пи си Пр вог гу дач ког квар те та Ми ло ја Ми-
ло је ви ћа (ред. Ани ца са бо, ру ко пис је на по след њој ко рек ту ри /вла сти мир трај-
ко вић/) и Ви зан тиј ске ли тур ги је Ми лен ка Жив ко ви ћа (ред. Бог дан Ђа ко вић). У овој 
го ди ни је ра ђе на при пре ма кри тич ког из да ња ком по зи ци је Сим фо ниј ски трип тих 
пе тра ко њо ви ћа (ред. Бо јан су ђић). Ура ђен је пре лом и пр ва ко рек ту ра ком по зи-
ци је Дру ги гу дач ки квар тет Ми ло ја Ми ло је ви ћа. пла ни ра ни рад на ре дак ци ји и 
пре пи су Сим фо ни је у цемо лу ни је мо гао би ти за по чет због не до стат ка сред ста ва. 

Аспек ти му зич ке ти ши не у срп ској пост мо дер ној му зи ци
(но си лац те ме: проф. др Мир ја на ве се ли но вић Хоф ман)

За по че то је про у ча ва ње опу са Ива не сте фа но вић, ис так ну те пред став ни це 
са вре ме не срп ске му зи ке. па ра лел но са ана ли тич ким ра дом на јед ном бро ју ње них 
ком по зи ци ја те кло је и про у ча ва ње ње не пи са не, ауто по е тич ке ре чи из аспек та 
про бле ма ти ке ти ши не.

ре зул та ти ис пи ти ва ња аутор ки не на ра ци је о ти ши ни као ње не лич не про зе, 
ко ја исто вре ме но има и те о риј ски сми сао, ар ти ку ли са ни су у сту ди ји Ива на Сте
фа но вић: ре флек си је о ти ши ни.

ком по зи тор кин дис курс је у овој сту ди ји пред ста вљен као те о ри ја умет ни ка, 
као јед но ин тро спек тив но „пи смо”, у ко јем ти ши на има ба зич ну уло гу и сло же ну 
плу рал ну фор му. Ова по чи ва на ве ли ком пој мов ном и до жи вљај ном ра спо ну ти-
ши не, ра спо ну од ка те го ри ја пер цеп тив не до ка те го ри ја ре цеп тив не при ро де, као 
и на сло же но сти и ме ђу соб ној про же то сти њи хо вих функ ци ја.

по чет ком 2010. за вр ше на је сту ди ја „во да, зе мља и ва здух јед не пре сто ни це 
ти ши не – ра ди о фон ска по е ма Ива не сте фа но вић: Ме тро по ла ти ши не / ста ри рас”. 
На ста вљен је рад на му зич кој ана ли зи ком по зи тор ки них де ла ко ја су ода бра на 
као основ за по је ди нач на про бле ма ти зо ва ња аспе ка та му зич ке ти ши не (нпр. Че ти-
ри ноћ на за пи са или Ан ти о хиј ске пе сме), укљу чив ши са да, као но ви ко рак у ра ду, 
ис пи ти ва ње, ’од ме ра ва ње’ ме то до ло шке ефи ка сно сти и функ ци о нал но сти не ких 
од мо гу ћих ре фе рент них те о риј ских угло ва тог про бле ма ти зо ва ња. 

та ко ђе, ис тра жи ва ње је про ши ре но на још јед но де ло И. сте фа но вић (гу дач-
ки квар тет Play Strind berg). 

У 2011. го ди ни те као је рад на оној ета пи об ра де на ве де не те ме у ко јој су 
ком по зи ци је Ива не сте фа но вић, ко је су ана ли тич ки про ра ђи ва не у прет ход ном 
пе ри о ду, са да са гле да ва не из угла раз ли чи тих на чи на му зич ког ма ни фе сто ва ња 
ти ши не у њи ма. с тим у ве зи ра ђе но је на те о риј ској си сте ма ти за ци ји тих на чи на 
и ди рект ној при ме ни не ких од њих у са гле да ва њу на ла за до би је них му зич ком ана-
ли зом ком по зи тор ки них де ла. ре зул тат тог ра да је су за вр ше на сту ди ја под на зи-
вом Ка безд ну: дра ма тур ги ја ти ши не у гу дач ком квар те ту Play Strind berg Ива не 
Сте фа но вић, ко ја је у при пре ми за штам пу, и сту ди ја под рад ним на сло вом У му
зич кој ти ши ни на тра гу јед не ду ге: од ду ге до ла гу ма, чи ји ће за вр ше так усле ди ти 
до кра ја ове го ди не. та ко ђе, до кра ја 2011. на ен гле ском је зи ку из ла зи из штам пе и 
сту ди ја Во да, зе мља и ва здух јед не пре сто ни це ти ши не – Ра ди о фон ска по е ма 
Ива не Сте фа но вић: Ме тро по ла ти ши не / Ста ри Рас, ко ја је у окви ру на ве де не 
те ме про јек та до вр ше на про шле го ди не.
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Ру ко пи сно оде ље ње
пре пИ скА ЛА Зе кО стИ ЋА

(ру ко во ди о ци про јек та: др Ду шан Ива нић и мр Ми ли ца Бу јас)

то ком из ве штај ног пе ри о да ра ди ло се на дру гој књи зи Пре пи ске Ла зе Ко
сти ћа. књи га ће са др жа ти пре ко 380 пи са ма. ра ђе на је пре пи ска са Ми ла ном са-
ви ћем. сва су пи сма фо то ко пи ра на, срав ње на са дак ти ло гра ми ма из за о став шти не 
Мла де на Ле сков ца, ис тра жи ва на и ре ша ва на не ја сна ме ста у ве зи са да ти ра њем 
пи са ма. На ђе но је шест но вих пи са ма Ла зе ко сти ћа Јо ва ну па чуу у вој во ђан ском 
му зе ју. пи сма су пре ку ца на и на пи са ни ко мен та ри за њих. На ста вље но је ис тра-
жи ва ње гра ђе, од но сно тра га ње за но вим пи сми ма у На род ној би бли о те ци у Бе о-
гра ду и Ар хи ву Ака де ми је на у ка.

пре пИ скА ЈО вА НА ДУ ЧИ ЋА
(при ре ђи вач: со ња Боб)

то ком из ве штај ног пе ри о да на ста вљен је рад на ис тра жи ва њу ар хив ске гра-
ђе Мс и за пи сни ка, при ку пља њу по да та ка ко ји се од но се на са рад њу Ду чи ћа у 
Ма ти ци, Ле то пи су, као и пи са ма и дру гих при ло га ко ја ни су ра ни је из дво је на из 
ар хи ве, ре цен зи ја од но сно „оце на ра до ва” Ду чи ће вих под не тих књи жев ном од бо-
ру. пи сма су пре ку ца на та ко да је у то ку срав њи ва ње пре ку ца них тек сто ва и ори-
ги на ла, унос по да та ка и ис пи си ва ње на по ме на уз по је ди на пи сма. 

ДНев НИк тИ ХО МИ рА ОстО ЈИ ЋА
(при ре ђи вач: Алек сан дра Јо ва но вић)

то ком из ве штај ног пе ри о да за вр шен је рад на ода би ру пре пи ске ти хо ми ра 
Осто ји ћа. На пра вље на је из ве сна це ли на у до са да шњем ра ду ко ја је до не ла ком пле-
ти ра ње гра ђе, ко мен та ри са ње и при пре му бе ле шки уз ори ги на ле. ра ди ло се на 
пре пи су глав ног до ку мен та у ис тра жи вач ком ра ду. Из вр ши ло се ске ни ра ње ода-
бра них при ло га и из вр шио се пре глед об ја вље не гра ђе о са мом ауто ру Днев ни ка. 

прО У ЧА вА ње, ре ДИ ГО вА ње И ОБ ЈА вЉИ вА ње 
срп ске пО ЗО рИ ШНе БА ШтИ Не 
(при ре ђи вач: мр Иси до ра по по вић)

кор пус драм ског на сле ђа у Ма ти ци срп ској до 1918. го ди не

те а тро ло шки тек сто ви у Ле то пи су Ма ти це срп ске до 1918. го ди не

На ста вљен је рад на пре гле да њу Ле то пи са Ма ти це срп ске. пре гле да ни су 
бро је ви до 1853. го ди не, а пла ни ра се на ста вак ових по сло ва ка ко би би ла окон ча на 
пр ва фа за ра да, ко ја об у хва та пе ри од до осни ва ња срп ског на род ног по зо ри шта 
(1861).

Из вр ше на је ре ви зи ја ра ни је при ку пље них по да та ка ко ји се од но се на ову 
под те му про јек та. Де таљ ни је су ана ли зи ра ни те а тро ло шки тек сто ви из Ле то пи са 
Ма ти це срп ске до 1861. 
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Дра ме ано ним них ауто ра у ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске

На ста вљен је рад на иден ти фи ка ци ји ано ним них драм ских де ла, а от по че ти 
су и по сло ви на ана ли зи већ иден ти фи ко ва них дра ма.

те ми швар ски од бор

те ми швар ски од бор је ра дио у са ста ву: др Ду шан по пов (пред сед ник), сте-
ван Бу гар ски, сла во мир Гво зде но вић, спа со је Гра хо вац, доц. др Ђор ђе Ђу рић, др 
во ји слав Ма тић, др Ду шан Ј. по пов, др Ми ља ра дан, па вле ста но је вић, др Љу би-
во је це ро вић. 

Ак тив но сти те ми швар ског од бо ра би ле су усме ре не на при пре му Те ми швар
ског збор ни ка и сре ђи ва ње ар хи ве те ми швар ске епар хи је.

сре ЂИ вА ње Ар ХИв ске ГрА Ђе те МИ ШвАр ске епАр ХИ Је
(ру ко во ди лац про јек та ака де мик ва си ли је кре стић)

ње го во пре о све штен ство епи скоп бу дим ски и ад ми ни стра тор те ми швар ске 
епар хи је Лу ки јан обра тио се Ма ти ци срп ској с мол бом за по моћ око сре ђи ва ња 
ар хив ске гра ђе ко ја се чу ва у епар хиј ском дво ру срп ске пра во слав не цр кве у те-
ми шва ру. Не по сред ни ру ко во ди лац еки пе на те ре ну је па вле ста но је вић. 

Нај ве ћи део ста ри је ар хив ске гра ђе био је пот пу но из ме шан по ка те го ри ја ма 
и го ди на ма, та ко да је нај пре гра ђа ис пра вља на, а по том је сре ђе на по го ди на ма, а 
за тим и у окви ру јед не го ди не. Гра ђа је одва ја на по ма на сти ри ма и срп ским пра-
во слав ним цр кве ним оп шти на ма, а епар хиј ска гра ђа раз вр ста на је по по сто је ћим 
кла си фи ка ци о ним озна ка ма усво је ним од те ми швар ске епар хи је. сре ђе на ар хив-
ска гра ђа је од ло же на у ко шу љи це и пре ма на ве де ним ста рим епар хиј ским озна-
ка ма упа ко ва на у па пир са на зна ком го ди не или ра спо на го ди на и ре ги стра тур ске 
озна ке на пред ме ти ма. по том је ста вље на у ку ти је и сло же на по го ди на ма и ре до-
сле ду у би бли о те ци епар хи је, ис пи са не су на леп ни це са са др жа јем и све ку ти је 
су ну ме ри са не при вре ме ним бро је ви ма. На кнад но про на ђе на пре пи ска епар хиј-
ског ад ми ни стра тив ног од бо ра, епар хиј ске кон зи сто ри је и епар хиј ског школ ског 
од бо ра 1921. го ди не уба че на је у ра ни је ус по ста вље ни по ре дак и та ко ђе при вре ме-
но ну ме ри са на.

Ар хив ска гра ђа без де ло вод них озна ка де таљ но је пре гле да на и из дво је не су 
књи ге и до ку мен ти дру ге про ве ни јен ци је. Фор ми ра не су сле де ће гру пе: за пи сни ци 
Ад ми ни стра тив ног од бо ра и кон зи сто ри је; ин вен та ри цр кве не имо ви не из ра зних 
го ди на; пер со нал ни пред ме ти; бу џе ти и пред ра чу ни; за вр шни ра чу ни; плат ни 
спи ско ви. сви до ку мен ти су иден ти фи ко ва ни. Гра ђа је пи са на на цр кве но сло вен-
ском, срп ском, не мач ком, ма ђар ском и ру мун ском је зи ку. На ђе но је до ста вред них 
до ку ме на та ко ји ће иза зва ти ве ли ко ин те ре со ва ње исто ри ча ра и дру гих ис тра жи-
ва ча.

то ком из ве штај ног пе ри о да са бла го сло вом вла ди ке Лу ки ја на на ста вљен је 
рад на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе. 

струч ња ци за ла тин ски и цр ко ве но сло вен ски, не мач ки и ма ђар ски је зик, 
Да ни је ла Бран ко вић и Ми тар кре јић ра ди ли су на сре ђи ва њу ста ри је ар хив ске 
гра ђе ве за не за ма на стир Без дин. Нај ра ни ји спи си ко ји се од но се на ма на стир Без-
дин, а са чу ва ни су у ар хи ви те ми швар ске епар хи је по ти чу из кра ја пр ве по ло ви не 
18. сто ле ћа.

по сто је ћа гра ђа на ста ла у ра спо ну 1741–1974. го ди не раз вр ста на је на ка те-
го ри је, а по том у окви ру сва ке ка те го ри је сре ђе на по хро но ло шком ре ду. За пе ри од 
ко ји се од но си на ар хив ску гра ђу 18. сто ле ћа мно га до ку мен та ни су са чу ва на или 
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су са чу ва на де ли мич но. Гра ђа на ста ла у 19. и 20. сто ле ћу мно го је бо ље са чу ва на, 
иако не до ста је гра ђа за по је ди на го ди шта или де ло ве го ди на, на ро чи то за пе ри од 
1940–1945. го ди не. Гра ђа је пи са на на ла тин ском, не мач ком, ма ђар ском, сла ве но-
срп ском, срп ском и ру мун ском је зи ку. це ло куп на гра ђа ве за на за ма на стир Без-
дин ни је под ле гла шкар ти ра њу, за у зет је став да све тре ба чу ва ти.

то ком ра да на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе ма на сти ра Без ди на фор ми ран је 
фонд срп ске ве ро и спо вед не шко ле у Му на ри (ра ди ла од 1900. до 1948. го ди не) и 
ура ђе но пр во ње го во сре ђи ва ње и су мар ни ин вен тар. Ура ђен је и су мар ни ин вен-
тар за део об ра ђе не ар хив ске гра ђе ма на сти ра Без ди на (1748–1948). Ди ги тал но је 
сни мљен 1071 до ку мент из ма на сти ра Без ди на, ти до ку мен ти су за тим об ра ђе ни 
у ра чу на ру и пре ба че ни на хард-диск, што обез бе ђу је ду го трај ни је чу ва ње. За 
2010. го ди ну пред ви ђен је на ста вак ра до ва на об ра ди гра ђе ма на сти ра Без ди на.

Ова гра ђа је на ста ла у ве ли ком ра спо ну, од по ло ви не 18. до по ло ви не 20. ве ка, 
на срп ском, не мач ком, ру мун ском, ма ђар ском и ла тин ском је зи ку. раз вр ста ва ње 
ма те ри ја ла, пр ва хро но ло шка и те мат ска иден ти фи ка ци ја од ре ђе них це ли на, одва-
ја ње са сор ти ра њем гра ђе на ве ће гру пе и це ли не ра ђе но је у ве ли кој са ли вла ди-
чан ског дво ра у те ми шва ру.

ста ри ја ар хив ска гра ђа, на ро чи то она из 18. ве ка, са мо је де ли мич но са чу ва-
на. Гра ђа 19. и 20. сто ле ћа обим ни ја је са мно го ви ше до ку ме на та ва жних за бо ље 
по зна ва ње исто ри је ма на сти ра. кла си фи ка ци ја ар хив ског ма те ри ја ла об у хва та ла 
је сле де ће по сло ве: кла си фи ка ци ја гра ђе по го ди на ма; си сте ма ти за ци ја гра ђе у 
окви ру го ди на по те мат ским ску пи на ма; сре ђи ва ње спи са по ре ги стра тур ским 
озна ка ма (де ло вод ним бро је ви ма); по пи си ва ње ку ти ја сре ђе не гра ђе; из ра да уну-
тра шњих ли ста; из ра да су мар них ин вен та ра.

Из вр ше но је упо зна ва ње, иден ти фи ка ци ја и да ље раз вр ста ва ње не сре ђе не 
ар хив ске гра ђе ма на сти ра Без ди на, до не те про шле го ди не. Гра ђа је сре ђи ва на у 
ве ли кој са ли и про сто ру где је са да сме штен епар хиј ски ар хив. Гра ђа је пр во раз-
вр ста ва на на ве ће гру пе до ку ме на та по го ди на ма, вр сти и ор га ни за ци о ним је ди-
ни ца ма и по бро је ви ма у окви ру тих це ли на. На кра ју раз вр ста на гра ђа је уба ци-
ва на у ку ти је по ре до сле ду и по рет ку оформ ље ном про шле го ди не. Нај зна чај ни ја 
до ку мен та су фо то гра фи са на, об ра ђе на у од го ва ра ју ћим про гра ми ма и по хра ње-
на на екс тер ни хард-диск, на ко јем се чу ва део сни мље не и ске ни ра не гра ђе те ми-
швар ске епар хи је. Ове го ди не сни мље но је и об ра ђе но 625 до ку ме на та.

Ар хив ски ма те ри јал, ко ји је ис тра жи ван у 2011. го ди ни, на стао је од пр вих де-
це ни ја XVI II сто ле ћа па до XX ве ка. пи сан је на ла тин ском, не мач ком, ма ђар ском, 
ру мун ском и нај ви ше срп ском и цр кве но сло вен ском је зи ку. пот пу на из ме ша ност 
ар хив ског ма те ри ја ла зах те ва ла је да се по сао раз вр ста ва ња оба вља са ве ли ком 
па жњом, уз чи та ње го то во сва ког до ку мен та. Део ар хив ског ма те ри ја ла ко ји ни је 
би ло мо гу ће да ти ра ти од ло жен је у гру пу до ку ме на та без да ту ма – „Б. Д.”.

 На мол бу ви ка ри ја та срп ске пра во слав не цр кве у те ми шва ру чла но ви еки-
пе су три да на по све ти ли тра же њу по да та ка о од у зе тој зе мљи ма на сти ра Без ди на 
ра ди под но ше ња но вих зах те ва за по вра ћај од у зе те имо ви не. Зо ран ве ља но вић је 
но во про на ђе ним до ку мен ти ма до пу ња вао фонд „пра во слав на срп ска на род на ве-
ро и спо вед на шко ла у Му на ри (1900–1948)”.

 За на ред ну го ди ну пре о ста ли део ар хив ског ма те ри ја ла ко ји се на ла зи у ра-
су том ста њу тре ба иден ти фи ко ва ти, раз вр ста ти по вр ста ма и го ди на ма, а на кон 
то га уло жи ти у по сто је ће ку ти је и по ре дак, и са чи ни ти по пис свог ма те ри ја ла и 
ко нач ни су мар ни ин вен тар.

ње го шев од бор

Ње го шев од бор у са ста ву: пред сед ник ар хи е пи скоп це тињ ски, ми тро по лит 
Ам фи ло хи је (ра до вић), пот пред сед ни ци  ака де мик Мил ка Ивић , ака де мик Ма ти ја 
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Бећ ко вић, се кре тар проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј џор, чла но ви – епи скоп бач ки Ири-
неј (Бу ло вић), до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, ака де мик Ми о мир Да шић, 
проф. др Јо ван Де лић,  проф. др Бо жи дар ко ва чек , ака де мик све то зар ко ље вић, 
Гој ко Шан тић,  ака де мик Алек сан дар Мла де но вић , проф. др Ма то пи жу ри ца, ака-
де мик вла до стру гар, ака де мик Љу бо мир та дић, др ср ђа триф ко вић, проф. др Бо-
го љуб Ши ја ко вић раз ма трао је сле де ћа пи та ња: при пре ме за на уч ни скуп, од ре ђи-
ва ње ње го ше вих да на у са бор ној цр кви у Но вом са ду, об ја вљи ва ње пр вог бро ја 
Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске, дар по ро ди це ву чи нић ње го ше вом од бо ру 
(500 евра у ди нар ској про тив вред но сти за об ја вљи ва ње збор ни ка ра до ва с пр вог 
на уч ног ску па) и по ну да да се са рад ња у раз ли чи тим ви до ви ма на ста ви (укљу чу-
ју ћи и на гра ду за нај бо љи уче нич ки рад о ње го шу (на ко јем би уче ство ва ли уче-
ни ци из Деч јег се ла у ка ме ни ци и сти пен ди сти при вред ни ка), пред ло зи чла но ва 
ње го ше вог од бо ра и за ка зи ва ње на ред не сед ни це. 

про грам ска де лат ност овог од бо ра са сто ја ла се у об на вља њу и ком пле ти ра-
њу ле га та о ње го шу вла ди ми ра Ото ви ћа; об ја вљи ва њу ње го ше ве би бли о гра фи је 
и би бли о гра фи је ње го шо ло ги је; ор га ни зо ва њу тро го ди шњих на уч них ску по ва по-
све ће них ње го шу, ње го шо ло ги ји, ње го вим прет ход ни ци ма, срод ним са вре ме ни-
ци ма и на ста вља чи ма; об ја вљи ва њу, јед ном го ди шње, Збор ни ка за ње го шо ло ги ју; 
са рад њи са срод ним ин сти ту ци ја ма ко је се ба ве ње го шо ло ги јом и пре по ру чи ва-
њу из да ва чи ма књи га о ње го шу и књи ге из ње го шо ло ги је.

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду Ње го шев од бор се по ред при пре ма ња на-
уч ног ску па ба вио сле де ћим пи та њи ма: од ре ђи ва њем ње го ше вих да на у са бор-
ној цр кви у Но вом са ду, об ја вљи ва њем пр вог бро ја Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це 
срп ске, да ром по ро ди це ву чи нић ње го ше вом од бо ру (500 евра у ди нар ској про тив-
вред но сти за об ја вљи ва ње збор ни ка ра до ва с пр вог на уч ног ску па) и по ну дом да 
се са рад ња у раз ли чи тим ви до ви ма на ста ви (укљу чу ју ћи и на гра ду за нај бо љи 
уче нич ки рад о ње го шу на ко јем би уче ство ва ли уче ни ци из Деч јег се ла у ка ме-
ни ци и сти пен ди сти при вред ни ка), пред ло зи ма за чла но ве ње го ше вог од бо ра и 
за ка зи ва њем на ред них сед ни ца. сед ни ца ма је пред се да вао (због од сут но сти пред-
сед ни ка ар хи е пи ско па це тињ ског ми тро по ли та Ам фи ло хи ја) пот пред сед ник ње-
го ше вог од бо ра Ма ти ја Бећ ко вић.

Ор га ни за ци о ни од бор ску па, у са ста ву: ака де мик све то зар ко ље вић, пред-
сед ник, ака де мик Алек сан дар Мла де но вић, глав ни уред ник Збор ни ка, проф. др 
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, до пи сни члан сА НУ, Ми ро вук са но вић, до пи сни члан 
сА НУ, проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић, проф. др са ва Да мја нов, проф. др Ми ло Лом-
пар и проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј џор, до пи сни члан сА НУ, се кре тар ње го ше-
вог од бо ра, одр жао је две сед ни це, при пре мио је и ор га ни зо вао на уч ни скуп Де ло 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша.

Уре ђи вач ки од бор Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске у са ста ву: ака де мик 
Алек сан дар Мла де но вић, Ми ро вук са но вић, до пи сни члан сА НУ, глав ни уред ник 
Збор ни ка, проф. др са ва Да мја нов, ака де мик све то зар ко ље вић, пред сед ник Ор га-
ни за ци о ног од бо ра, проф. др Ми ло Лом пар, проф. др На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, 
до пи сни члан сА НУ, проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић одр жао је два са стан ка. Уре-
ђи вач ки од бор је при пре мио и пре дао у штам пу пр ви број збор ни ка у оби му од 
17,58 а. т.

Ње го шев од бор је раз ма трао сле де ћа пи та ња: усва ја ње за пи сни ка са прет ход-
них са ста на ка; из ве штај о ра ду ње го ше вог од бо ра; до го вор о сле де ћем на уч ном 
ску пу по све ће ном ње го шу; из бор Ор га ни за ци о ног од бо ра на уч ног ску па; из бор 
глав ног уред ни ка Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске.

ње го шев од бор ће 2013. го ди не обе ле жи ти 200. го ди шњи цу ро ђе ња ње го ша 
ор га ни зо ва њем на уч ног ску па у са рад њи са сА НУ.
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НА УЧ НИ И СТРУЧ НИ СКУ ПО ВИ 
Оде ље ње за књи жев ност и је зик

2008.

„ет но лин гви стич ка и исто риј ска ис тра жи ва ња о Бу њев ци ма”

Дру ги на уч ни скуп ко ји је у це ли ни био по све ћен ет но лин гви стич ким и 
исто риј ским ис тра жи ва њи ма о Бу њев ци ма ор га ни зо ван је 25. но вем бра 2008. го-
ди не у су бо ти ци у се ди шту На ци о нал ног са ве та бу ње вач ке на ци о нал не ма њи не.

Ор га ни за то ри ску па би ли су Ма ти ца срп ска из Но вог са да и На ци о нал ни 
са вет бу ње вач ке на ци о нал не ма њи не. скуп је ре а ли зо ван у окви ру исто и ме ног 
про јек та, уз фи нан сиј ску по др шку ре пу бли ке ср би је и по кра јин ског се кре та ри ја-
та за на у ку и тех но ло шки раз вој. Одр жа ва ње на уч ног ску па део је про гра ма обе-
ле жа ва ња 90-го ди шњи це од при са је ди ње ња вој во ди не кра ље ви ни ср би ји на ве-
ли кој на род ној скуп шти ни 25. но вем бра 1918. го ди не, ка да су пред став ни ци Бу-
ње ва ца, за јед но са пред став ни ци ма ср ба и дру гих сло ве на, уда ри ли те ме ље ју го-
сло вен ске др жа ве. 

пре отва ра ња на уч ног ску па ми ну том ћу та ња ода та је по шта пре ми ну лом 
ака де ми ку слав ку Га ври ло ви ћу, ко ји је био но си лац овог про јек та.

скуп су по здра ви ли ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
и ака де мик Зо ран ко ва че вић, а уз при год ну по здрав ну бе се ду, отво рио га је Ни-
ко ла Ба бић, пред сед ник На ци о нал ног са ве та бу ње вач ке на ци о нал не ма њи не. 

На ску пу је из ло же но 11 ре фе ра та из ра зних обла сти: исто ри је, књи жев но-
сти, ет но ло ги је, као и те ме из обла сти за шти те и оства ри ва ња пра ва при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на.

ре зул та ти ску па су пу бли ко ва ни у по себ ном збор ни ку.

2009. 

„Ан тич ка кул ту ра, европ ско и срп ско на сле ђе”

Дру штво за ан тич ке сту ди је ср би је је за јед но с Ма ти цом срп ском ор га ни зо-
ва ло ме ђу на род ни на уч ни скуп одр жан 25–27. 9. 2009. го ди не. пред ви ђе но је пр-
во бит но би ло да отва ра ње ску па бу де у све ча ној са ли Ма ти це срп ске, али због 
ре но ви ра ња згра де Ма ти це срп ске то ни је би ло мо гућ но. сто га је скуп одр жан у 
Бе о гра ду и срем ској Ми тро ви ци.

Уче сни ка је би ло 60 из на ше зе мље и ви ше стра них зе ма ља: Не мач ке, ка на-
де, Ита ли је, Грч ке, Бел ги је, Бу гар ске, ре пу бли ке срп ске (БиХ). скуп је ра дио у 
пле ну му и у не ко ли ко сек ци ја.

про грам ску па је из ра ђен на срп ском, ен гле ском и грч ком је зи ку, умно жен и 
по де љен свим уче сни ци ма и мно гим го сти ма, као и Књи га ре зи меа, ко ја је прет-
ход но штам па на са спи ском свих уче сни ка.

сек ци ја ма су пред се да ва ли ис так ну ти про фе со ри и ко ор ди ни ра ли вр ло 
плод не ди ску си је о ре фе ра ти ма. 

Из ла га ња су са оп шта ва на на срп ском, ен гле ском, бу гар ском, грч ком. стра-
ни ре зи меи су за срп ске уче сни ке пре ве де ни са стра них је зи ка.

по ча сни гост на уч ног ску па био је про фе сор карл Јо а хим кла сен из Ге тин-
ге на, ко ји је иза бран за чла на Ма ти це срп ске и пр вог да на ску па при мио је по ве-
љу о члан ству у Ма ти ци срп ској, ко ју му је све ча но уру чио пот пред сед ник Ма ти-
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це срп ске ака де мик Ди ми три је сте фа но вић по на ло гу пред сед ни ка Ма ти це срп-
ске ака де ми ка Че до ми ра по по ва. 

про фе сор кла сен је у увод ној ре чи ис та као да је ве о ма по ча ство ван што је 
по стао члан Ма ти це срп ске и за хва лио упра ви на по ве љи, из ра зив ши и сво је ве-
ли ко за до вољ ство што је наш гост у ср би ји, у ко ју до ла зи пр ви пут, за јед но са 
сво јом су пру гом. На кра ју ску па је из ра зио и ве ли ку за хвал ност на овом по зи ву, 
ко ји му је омо гу ћио ве ли ко и но во ис ку ство. по себ но је на гла сио да у из град њи 
„европ ске ку ће” у европ ској уни ји тре ба во ди ти ра чу на да се у ње не те ме ље не 
угра ђу ју са мо за пад не вред но сти не го и вред но сти Ис точ не евро пе, ко ју са за до-
вољ ством по се ћу је. 

про фе сор кла сен је одр жао увод но јед но ча сов но из ла га ње и пр вог и дру гог 
да на, нај пре на те му Хри шћан ска књи жев ност – Па ган ска ре то ри ка – Мо дер на 
екс е ге за, а за тим о Ки ке ро ну, фи ло со фу као го вор ни ку. Оба пре да ва ња је одр жао 
на ен гле ском, по сле че га је у пле ну му во ђе на ду жа и са др жај на ди ску си ја.

ка ко је про фе сор кла сен ино стра ни члан ре дак ци је Збор ни ка за кла сич не 
сту ди је Ма ти це срп ске, глав ни уред ник је за ка зао сед ни цу ре дак ци је, ко ја је одр-
жа на у рим ској дво ра ни Би бли о те ке гра да Бе о гра да, са чла но ви ма ре дак ци је из 
ср би је, ра ди при пре ме Збор ни ка бр. 11 (2009). про фе сор кла сен је ре као да, иако 
је де це ни ја ма био уред ник ви ше кла сич них ча со пи са у све ту, ни кад ни је би ло 
сед ни це ре дак ци је у ова ко аутен тич ном ан тич ком ам би јен ту. Из ра зио је и за до-
вољ ство ква ли те том ча со пи са у ко ме об ја вљу је сво је тек сто ве и са рад њом са це-
лом ре дак ци јом.

по сле сед ни це ре дак ци је у ис тој са ли је би ла кон фе рен ци ја за но ви на ре ко ју 
је ор га ни зо вао слу жбе ни гла сник као из да вач књи ге на срп ском про фе со ра кла-
се на Are tai и Vir tu tes, за ко ју је жи ри Дру штва за ан тич ке сту ди је ср би је кла се ну 
до де лио На гра ду „Ми лан Бу ди мир” за кла сич не на у ке за 2008. го ди ну. На гра да 
му је са да уру че на лич но, а на про мо ци ји књи ге, ко јој је при су ство ва ла и јав ност, 
го во ри ли су ми ни стар Бо го љуб Ши ја ко вић, про фе со ри ксе ни ја Ма риц ки Га ђан-
ски и Мир ја на сте фа но вић, као и про фе сор кла сен, ко ји је дао и ви ше ин тер вјуа 
но ви на ри ма.

тре ћег да на ску па је, по пла ну, одр жа но са ве то ва ње о тер ми но ло ги ји.

2010.

„Гра ма ти ка и лек си ка у сло вен ским је зи ци ма”

Ма ти ца срп ска и Ин сти тут за срп ски је зик сА НУ ор га ни зо ва ли су ме ђу на-
род ни сим по зи јум Гра ма ти ка и лек си ка у сло вен ским је зи ци ма, ко ји је тра јао oд 
14. IХ до 16. IХ 2010 (Ма ти ца срп ска 14. IХ, сА НУ 15. и 16. IХ).

по ча сни пред сед ник Од бора би ла је ака де мик Мил ка Ивић.
Ор га ни за ци о ни од бор ра дио је у са ста ву: проф. др Ива на Ан то нић, проф. др 

ве ра ва сић, проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј џор, до пи сни члан сА НУ, проф. др Алек-
сан дар Ло ма, до пи сни члан сА НУ, до цент др сло бо дан па вло вић, проф. др пре-
драг пи пер, до пи сни члан сА НУ, проф. др Љу бо мир по по вић, др Јо ван ка ра дић, 
ви ши на уч ни са рад ник, проф. др Ми ло рад ра до ва но вић, до пи сни члан сА НУ, др 
ста на ри стић, на уч ни са вет ник, проф. др вла ди сла ва ру жић, проф. др сре то та на-
сић. се кре та ри Ор га ни за ци о ног од бо ра би ле су Јул ка Ђу кић и мр Ма ри на Ни ко лић.

пре по чет ка сим по зи ју ма об ја вљен је збор ник са же та ка при ја вље них ре фе ра та. 
скуп је отво рио проф. др пре драг пи пер, пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо-

ра, а ску пу су се обра ти ли по здрав ним го во ри ма ака де мик Че до мир по пов, пред-
сед ник Ма ти це срп ске, и проф. др Ма то пи жу ри ца, се кре тар Оде ље ња за књи жев-
ност и је зик.
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Отва ра њу ску па при су ство ва ли су сви чла но ви Ор га ни за ци о ног од бо ра.
по отва ра њу ску па уче сни ци су раз гле да ли из ло жбу Би бли о те ке Ма ти це 

срп ске Гра ма ти ка и лек си ка сла вен ских је зи ка у из да њи ма об ја вље них у Ср би ји, 
по ста вље ну ис пред све ча не са ле у Ма ти ци.

На ску пу су уче ство ва ла 53 ре фе рен та (са 51 ре фе ра том) из 15 зе ма ља (Бе ло-
ру си ја, Бу гар ска, ве ли ка Бри та ни ја, Ита ли ја, Ма ке до ни ја, Не мач ка, пољ ска, ру си-
ја, сАД, сло ве ни ја, ср би ја, Фин ска, Хо лан ди ја, Че шка и Швед ска). Од при ја вље них 
уче шће је от ка за ло шест стра на ца (из ру си је, Не мач ке, Ма ке до ни је и Бу гар ске) и 
три до ма ћа уче сни ка (из Бе о гра да и Но вог са да). 

пр вог да на ску па, на пле нар ној сед ни ци, ко јом је пред се да ва ла ака де мик Зу-
за на то по лињ ска, би ло је при сут но 65 слу ша ла ца и про чи та но шест по лу ча сов них 
ре фе ра та. по сле сва ког про чи та ног ре фе ра та во ђе на је жи ва ди ску си ја.

За уче сни ке ску па при ре ђен је за јед нич ки ру чак у ре сто ра ну „ста ро зда ње”. 
Уче сни ци ма ску па успе шан рад и при ја тан бо ра вак у Но вом са ду по же лео је 
проф. др пре драг пи пер, пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра, а на ле пом при је му 
за хва лио се ака де мик Ју риј Д. Апре сјан. 

по сле руч ка уче сни ци ску па су за јед нич ки раз гле да ли град, а то ком раз гле-
да ња о ме сти ма у Но вом са ду ко је су об и шли го во ри ла им је кри сти на Гла во њић 
из ту ри стич ког са ве за Но вог са да.

Дру гог да на ску па у срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти до бро до шли цу 
уче сни ци ма по же ле ли су проф. др сре то та на сић, ди рек тор Ин сти ту та за срп ски 
је зик сА НУ и проф. др пре драг пи пер, пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра ску па. 

У хо лу сА НУ на пр вом спра ту би ла је при ре ђе на из ло жба из да ња Ин сти ту-
та за срп ски је зик сА НУ.

На ста вак ра да од ви јао се у две сек ци је, на ко ји ма је про чи та но 45 ре фе ра та. 
пред се да ва ли су: Фран че ска Фи чи, сре то та на сић, Ми ло рад ра до ва но вић, Ан дре-
ја Же ле, Ја сми на Гр ко вић Меј џор, вла ди сла ва ру жић. рад сек ци ја пра ти ло је од 
20 до 30 уче сни ка и са рад ни ка. На кра ју сва ке сек ци је во ђе на је жи ва ди ску си ја у 
ко јој је узе ло уче шће 30 уче сни ка. У окви ру ра да пр ве сек ци је са оп ште ни су ре-
фе ра ти чла но ва Гра ма тич ке ко ми си је Ме ђу на род ног сла ви стич ког ко ми те та. У 
окви ру ра да дру ге сек ци је са оп ште ни су ре зул та ти ис тра жи ва ња на на уч ним про-
јек ти ма Ма ти це срп ске, Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом са ду и Ин сти ту та за 
срп ски је зик сА НУ у Бе о гра ду по све ће ним про у ча ва њу срп ског је зи ка. по је ди ни 
уче сни ци при су ство ва ли су ра ду и јед не и дру ге сек ци је и узи ма ли реч у ди ску-
си ји. ра ду ску па при су ство ва ло је и ви ше сла ви ста ко ји ни су има ли ре фе рат. Не-
ки од њих су уче ство ва ли у ди ску си ји. 

пр вог да на ра да у Бе о гра ду чла но ви Гра ма тич ке ко ми си је Ме ђу на род ног 
сла ви стич ког ко ми те та одр жа ли су сво ју ор га ни за ци о ну сед ни цу, на ко јој су раз-
мо три ли пи та ња при пре ме за пред сто је ћи 15. ме ђу на род ни сла ви стич ки кон грес 
(Минск, 2013) и иза бра ли три но ва чла на. сед ни цу је во дио пред сед ник Гра ма-
тич ке ко ми си је Мск пре драг пи пер.

„Фи лип ви шњић – ме ђаш усме не и умет нич ке по е зи је”

У окви ру ма ни фе ста ци је „ви шњи ће ви да ни” у Ши ду је 14. но вем бра 2010. 
Ма ти ца срп ска у Град ској би бли о те ци одр жа ла на уч ни скуп Фи лип Ви шњић – ме
ђаш усме не и умет нич ке по е зи је. На ску пу су уче ство ва ли са рад ни ци са ре фе ра-
ти ма: Ми ро вук са но вић, Кључ не ре чи Фи ли па Ви шњи ћа, др слав ко Гор дић, Фи
лип Ви шњић из ве ка у век, др Ђор ђе Ђу рић, Фи лип Ви шњић и Вук у кон тек сту 
европ ске исто ри је, др Не над Ле ма јић, Срп ски пе вач ки слој XVI ве ка у на род ној 
пе сми, др Ми о драг Ма тиц ки, Ис ко рак ка спе ву Фи ли па Ви шњи ћа, др Љи ља на пе ши-
кан Љу шта но вић, Пред ста ва о вре ме ну у пе сни штву Фи ли па Ви шњи ћа, др Ма то 
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пи жу ри ца, Је зич ке на по ме не уз је ди ну Ви шњи ће ву пе сму на ста лу у Сре му Ла зар 
Му тап и Ара пин, др Дра ган си ме у но вић, Дру мо ви Фи ли па Ви шњи ћа, др сне жа на 
Ша ран чић Чу ту ра, Екс пре сив ност де та ља у пе сма ма Фи ли па Ви шњи ћа. сви ра-
до ви, про чи та ни на овом ску пу, би ће об ја вље ни у пу бли ка ци ји Ма ти це срп ске.

2011.

Окру гли сто

Ак ту ел но ста ње лин гви стич ке на у ке и је зич ке кул ту ре у нас

На осно ву од лу ке скуп шти не Ма ти це срп ске, одр жа не 12. апри ла 2008. го-
ди не, и рас пра ве на сед ни ца ма Од бо ра Оде ље ња за књи жев ност и је зик, Ма ти ца 
срп ска је ор га ни зо ва ла 22. мар та 2011. го ди не са ве то ва ње о ак ту ел ним пи та њи
ма лин гви стич ке на у ке, је зич ке ре гу ла ти ве, на ста ве срп ског је зи ка и не го ва ња 
је зич ке кул ту ре у ме ди ји ма и из да ва штву. У скла ду са уви ди ма и пред ло зи ма 
уче сни ка овог са ве то ва ња, ко је је оку пи ло пред став ни ке ви со ких на уч них и обра-
зов них ин сти ту ци ја из Бе о гра да, Но вог са да, Ни ша и Ник ши ћа, као и од го вор не 
по сле ни ке над ле жних ми ни стар ста ва вла де ре пу бли ке ср би је (ака де мик Че до-
мир по пов, пред сед ник Ма ти це срп ске, проф. др слав ко Гор дић, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, 
проф. др Ма то пи жу ри ца, се кре тар Оде ље ња за књи жев ност и је зик, др Ми лош 
Лу ко вић, члан Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, др сре то та на сић, ди-
рек тор Ин сти ту та за срп ски је зик сА НУ, проф. др Јор дан ка Мар ко вић, управ ник 
Де парт ма на за срп ски је зик Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, проф. др сло бо дан 
ре ме тић, ака де мик АНУрс, проф. др Је ли ца сто ја но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет 
Ник шић, мр Јо ван вук са но вић, се кре тар Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи-
ка и пред став ник Ми ни стар ства про све те ре пу бли ке ср би је, мр Де јан Ми ло ра-
дов, ка та ри на су нај ко, мр Ива на Ће лић, лек си ко ло зи, Јул ки ца Ђу кић, струч ни 
са рад ник Оде ље ња за књи жев ност и је зик), а ру ко во ђе на ду хом и тра ди ци јом сво-
је кул тур не, про свет не и на уч не уло ге у жи во ту срп ског на ро да – Ма ти ца срп ска 
се обра ћа јав но сти са сле де ћим ста во ви ма и оце на ма:

1. свест о је дин ству срп ског кул тур ног про сто ра, не за ви сно од ста рих и но-
вих др жав них гра ни ца, оба ве зу је Ма ти цу срп ску да се – у кон тек сту укуп них 
сво јих на сто ја ња – по себ но ста ра о очу ва њу срп ског је зи ка и ћи ри лич ног пи сма, 
уна пре ђе њу свих ди сци пли на на у ке о је зи ку, на ста ве је зи ка и књи жев но сти, као и 
по што ва њу је зич ко-пра во пи сне нор ме и не го ва њу је зич ке кул ту ре у из да ва штву 
и сред стви ма јав ног ин фор ми са ња. Ма ти ца срп ска ће увек бра ни ти срп ски је зик, 
пи смо и кул тур но на сле ђе од пре о ти ма ња, пре и ме но ва ња и кри во тво ре ња.

2. Не по што ва ње устав них од ре да ба и не по сто ја ње оса вре ме ње не за кон ске 
ре гу ла ти ве о слу жбе ној и јав ној упо тре би је зи ка и пи сма на ла же Ма ти ци срп ској 
да – у ко ор ди на ци ји са Од бо ром за стан дар ди за ци ју при сА НУ – по кре не ини ци-
ја ти ву за утвр ђи ва ње на цр та и пред ло га но вог за ко на о је зи ку.

3. У по след њих де це ни ју-две ура ђе но је у обла сти на у ке о је зи ку, по не ким 
ме ро дав ним оце на ма, ви ше не го у про у ча ва њу дру гих европ ских је зи ка. Об ја вље-
но је ви ше мо но граф ских опи са, при руч ни ка, реч ни ка, сту ди ја и збор ни ка ра до ва 
о срп ском је зи ку – од со ци о лин гви стич ких до нор ма ти ви стич ких, лин гво кул ту ро-
ло шких, ког ни тив но лин гви стич ких и дру гих. Упр кос то ме, не рет ко је лин гви стич-
ка стру ка би ла у си ту а ци ји да се бра ни и од јав ног ома ло ва жа ва ња и нео д го ва ра-
ју ћег вред но ва ња на уч ног ра да (по пра ви лу не у спе шно), што мо же има ти ду го-
роч но штет не по сле ди це по на ци о нал ну на у ку и кул ту ру. Да по ме не мо са мо не ке 
ре зул та те и ак ту ел не про јек те: пр ви том ве ли ке на уч не Син так се (у при пре ми је 
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њен дру ги део), Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка (у за вр шној фа зи је об ра-
де), јед но том ни Реч ник срп ско га је зи ка (у за вр шној фа зи су раз го во ри за от по чи-
ња ње ра да на ви ше том ни ку), дво том на Твор ба ре чи у срп ском је зи ку, из ме ње но и 
до пу ње но из да ње Пра во пи са срп ско га је зи ка, Фо но ло ги ја срп ског је зи ка, у при-
пре ми је Мор фо ло ги ја срп ског је зи ка, Обрат ни реч ник, Ве ли ки реч ник стра них 
ре чи и из ра за, Пра во пи сни (ак це нат ски) реч ник, тран скрип ци о ни реч ни ци (нпр. 
ен гле ских име на), ви ше књи га је зич ких са вет ни ка (раз ли чи тог ти па и оби ма, об ја-
вљи ва них у ср би ји и у ре пу бли ци срп ској), за тим при ло зи дво је зич ној лек си ко
гра фи ји и лек си ко ло ги ји, тер ми но ло шки реч ни ци, два но ва реч ни ка ије ка ви за ма, 
ви ше је зич ких са вет ни ка и др.

4. Ма ти ца срп ска ни је уса мље на у сво ме не за до вољ ству на ста вом је зи ка на 
свим ни во и ма обра зо ва ња. Не ула зе ћи у над ле жност ор га на ко ји утвр ђу ју на став-
не пла но ве и про гра ме, Ма ти ца срп ска ука зу је на ну жност пре и спи ти ва ња ме то-
дич ког прин ци па је дин ства књи жев но сти и је зи ка, ко ји у прак си има нај че шће за 
по сле ди цу мар ги на ли зо ва ње, па и ели ми на ци ју је зич ког гра ди ва из на ста ве овог 
пред ме та. са мо по у зда на је зич ка зна ња обез бе ђу ју и ва ља ну на ста ву књи жев но-
сти, као и со ли дан ни во са мог је зи ка на ста ве. Уз је зик стру ке и на у ке, шко ла мо ра 
стал но уна пре ђи ва ти и тзв. функ ци о нал не сти ло ве (раз го вор ни, пу бли ци стич ки, 
ад мин стра тив ни), ка ко би се су зби ло пре те ће си ро ма ше ње је зич ке кул ту ре и уру-
ша ва ње је зич ке нор ме. Ма ти ца срп ска по себ но на гла ша ва од го вор ност др жа ве за ма-
те ри јал но и ка дров ско ја ча ње ка те да ра и лек то ра та срп ског је зи ка у ино стран ству.

5. Не за го ва ра ју ћи је зич ки пу ри зам или кру ту нор ма тив ност је зич ког из ра-
за, Ма ти ца срп ска са ве ли ком за бри ну ти шћу ука зу је на по сто је ће ста ње је зич ке 
не ком пе тент но сти и нео д го вор но сти у ме ди ји ма и из да ва штву. сти хиј ност упо-
тре бе су ви шних ту ђи ца и не ре гу лар них ко ва ни ца и обр та, сва ко вр сна огре ше ња 
о гра ма тич ку, лек сич ку, ор то еп ску и ор то граф ску нор му по ста ли су сва ко днев на 
прак са и нај пре сти жни јих штам па них и елек трон ских ме ди ја, као и на ших из да-
ва ча. Оба ве зу ју ћи трет ман про фе си о нал ног лек тор ског ра да као и уте ме ље ње је-
зич ких три би на и ру бри ка знат но би по бољ ша ло са да шње ста ње.

Ма ти ца срп ска, на кра ју, са гла сно са апе ли ма уче сни ка са ве то ва ња, пред ла же 
да се убу ду ће слич не рас пра ве ор га ни зу ју ре дов ни је, с тим да оне бу ду уже те ма-
ти зо ва не и те мељ но при пре ма не. та на сто ја ња, на рав но, мо ра ју би ти за јед нич ка 
оба ве за др жав них, на уч но-обра зов них и кул тур них уста но ва и ин сти ту ци ја свих 
нас ко ји смо оста ли у срп ском је зич ком за јед ни штву. 

Лек си ко граф ско оде ље ње

2009.

„Окру гли сто о ци ти ра њу”

Окру гли сто о мо гућ но сти ма ујед на ча ва ња би бли о граф ског ци ти ра ња, одр-
жан 29. ма ја 2009. го ди не у све ча ном са ло ну Ма ти це срп ске (у чи јем су ра ду уче-
ство ва ли: Ми ле на вра го лић, проф. др Алек сан дра вра неш, проф. др слав ко Гор дић, 
мр Ду ши ца Гр бић, проф. др Бра ни слав Ђур ђев, Алек сан дра Јо ва но вић, Би ља на 
Јо ва но вић, Ма ри ја Јо ван цаи, проф. др ру долф ка сто ри, проф. др Ма ри ја кле ут, 
проф. др Љу бо мир ка кр кљуш, До бри ла Мар ти нов, проф. др Ду шан ка Ми рић, ра-
до ван Ми ћић, мр Алек сан дра Но ва ков, проф. др пре драг пи пер, Гор да на ра дој чић 
ко стић, ака де мик Че до мир по пов, проф. др Јо ван по пов, Дра ган ту бић, еми ли ја 
Џам бар ски, проф. др Би ља на Ши му но вић-Бе шлин, мр Бра ни сла ва Шу шић), и ка-
сни ја раз ме на ми шље ња у ко јој су уче ство ва ли проф. др пре драг пи пер, проф. др 
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Алек сан дра вра неш, доц. др сло бо дан па вло вић, проф. др Ма ри ја кле ут, проф. 
др Алек сан дар Ло ма и проф. др сре то та на сић до при не ли су де фи ни са њу пред ло га 
о мо де лу би бли о граф ског ци ти ра ња Ма ти це срп ске. пре по ру чу ју ћи за раз ма тра-
ње овај мо дел ци ти ра ња, на по ми њу ћи да су се око ње га сло жи ли глав ни уред ни-
ци три фи ло ло шка ча со пи са (Збор ни ка Ма ти це срп ске за сла ви сти ку, Збор ни ка 
Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик и Ју жно сло вен ског фи ло ло га), проф. др 
пре драг пи пер осно ва но прет по ста вља да би он мо гао би ти при хва ћен и у дру гим 
срп ским фи ло ло шким ча со пи си ма или ве ћи ни ча со пи са ако не и у свим на уч ним 
ча со пи си ма и еди ци ја ма у Ма ти ци срп ској, као и у сА НУ (у еди ци ја ма Срп ски је
зик у све тлу са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја, Срп ски је зик у по ре ђе њу са дру
гим је зи ци ма, Би бли о те ка Ју жно сло вен ског фи ло ло га, а вр ло ве ро ват но и у Збор
ни ку ра до ва Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, у Мо но гра фи ја ма Ин сти ту та за 
срп ски је зик, као и у На шем је зи ку).

Оде ље ње за при род не на у ке

2008. 

„Чо век и при ро да – Жи вот и смрт би о ло шких би ћа”

ре зул та ти ра да на ви ше го ди шњем мул ти ди сци пли нар ном про јек ту Чо век и 
при ро да – Жи вот и смрт би о ло шких би ћа пред ста вље ни су на исто и ме ном на уч-
ном ску пу у Ма ти ци срп ској 29. ма ја 2008. го ди не. На ску пу је 25 ауто ра пред ста-
ви ло 19 ре фе ра та ко ји су пу бли ко ва ни у збор ни ку ра до ва са ску па.

2009.

„сто го ди шњи ца ро ђе ња ака де ми ка Бра ни сла ва Бу ку ро ва”

Ове го ди не се на вр ши ло сто го ди на од ро ђе ња ака де ми ка Бра ни сла ва Бу ку-
ро ва, јед ног од нај е ми нент ни јих на ших ге о гра фа, осни ва ча ка те дре за ге о гра фи ју 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом са ду, ко ја је вре ме ном пре ра сла у Де парт ман 
за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство на при род но-ма те ма тич ком фа кул те ту у 
Но вом са ду, пот пред сед ни ка Ма ти це срп ске, се кре та ра Оде ље ња за при род не на-
у ке и јед ног од нај у глед ни јих чла но ва са рад ни ка Ма ти це срп ске.

скуп су отво ри ли пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов и 
ди рек тор Де парт ма на за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство проф. др Ла зар Ла-
зић. О жи во ту и ра ду Бра ни сла ва Бу ку ро ва го во рио је проф. др Јо ван плав ша, о 
до при но су Бу ку ро ва ра ду Ма ти це срп ске ака де мик ру долф ка сто ри док је о на-
уч ном ра ду Бра ни сла ва Бу ку ро ва го во рио проф. др сло бо дан Ћур чић. О раз во ју 
ге о гра фи је у вој во ди ни до Бра ни сла ва Бу ку ро ва го во рио је мр Мла ђен Јо ва но вић; 
о са вре ме ним про бле ми ма у про у ча ва њу ре ље фа вој во ди не проф. др сло бо дан 
Мар ко вић док је о са вре ме ним про бле ми ма у про у ча ва њу ста нов ни штва вој во ди-
не го во рио проф. др Бра ни слав Ђур ђев, а о ре ги о на ли за ци ји жи вот не сре ди не 
проф. др Ми лу тин Ље ше вић. 

„Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе”

У ор га ни за ци ји Оде ље ња за при род не на у ке Ма ти це срп ске ор га ни зо ван је 
тре ћи на уч ни скуп Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе са ме ђу на род ним 
уче шћем од 23. до 25. апри ла 2009. го ди не у Ма ти ци срп ској.
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при ја вље но је пре ко 70 ра до ва, по зи тив но ре цен зи ра но 66, а пре зен ти ра но 
58. ра до ви су са оп ште ни усме но (уз ви део-бим пре зен та ци ју на ен гле ском је зи-
ку), пре зен ти ра ни у по стер сек ци ји или об ја вље ни у Збор ни ку Ма ти це срп ске за 
при род не на у ке св. 116. У вре ме одр жа ва ња ску па ор га ни зо ва не су про мо ци је три 
зна чај не књи ге ве за не за те ма ти ку ску па, а ко је су об ја вље не из ме ђу два ску па 
(2007–2009): проф. др Је ле на Ле вић, Вр сте ро да Fu sa ri um; проф. др Је ле на ву ко-
је вић, Ибра хим Ха џић, Илу стро ва ни реч ник све та гљи ва и ака де мик Дра гу тин 
Ђу кић, проф. др Го ри ца сбу те га Ми ло ше вић, проф. др Ма ри ја Шкри њар, Агро ми
кро би о ло ги ја.

ре зул та те нај но ви јих ис тра жи ва ња у усме ним из ла га њи ма са оп шти ли су 
углед ни на уч ни ци из Ита ли је, тур ске, ру си је, Ма ђар ске, Ма ке до ни је, сло ве ни је, 
Хр ват ске и на ше зе мље, а не ка са оп ште ња (Грч ка, Че шка, ру му ни ја), због не мо-
гућ но сти ауто ра да при су ству ју ску пу, би ће об ја вље на у на ред ној све сци Збор ни ка 
Ма ти це срп ске за при род не на у ке.

За уче сни ке ску па ор га ни зо ва на је по се та Га ле ри ји Ма ти це срп ске и од ла зак 
на кон церт Вој во ђан ских сим фо ни ча ра у окви ру НО МУс-а и дру же ње у хо те лу 
Ду нав у срем ским кар лов ци ма. 

тре ћи на уч ни скуп Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе фи нан сиј ски су 
по др жа ли Ми ни стар ство на у ке ре пу бли ке ср би је, по кра јин ски се кре та ри јат за 
на у ку и тех но ло шки раз вој, Град ско ве ће за при вре ду и мно ги спон зо ри.

2011.

Че твр ти ме ђу на род ни на уч ни скуп Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе 
одр жан је у зда њу Ма ти це срп ске од 20. до 22. апри ла 2011. го ди не у ор ган за ци ји 
Оде ље ња за при род не на у ке. Ак ту ел на и ве о ма зна чај на мул ти ди сци пли нар на те ма 
ску па оку пи ла је ве ли ки број на уч ни ка из зе мље и ино стран ства (Ита ли је, ру си је, 
Ира на, Ма ђар ске, ен гле ске, сло ве ни је, Хр ват ске и Ма ке до ни је), ко ји су са оп шти ли 
ре зул та те нај но ви јих ис тра жи ва ња из обла сти ко ји ма се скуп ба ви. при ја вље но је 
пре ко 70 са оп ште ња, по зи тив но су ре цен зи ра на 64, а у Збор ни ку Ма ти це срп ске за 
при род не на у ке (св. 120) об ја вље но је 38 са оп ште ња пре по чет ка ску па. На са мом 
ску пу пред ста вље но је 61 са о ште ње. пред ста вље на је на уч на мо но гра фи ја Фи то
па то ло ги ја – бо ле сти ра тар ских и по вр тар ских би ља ка (ауто ри Фе ренц Ба лаж, 
Је ли ца Ба лаж, Ма ли ша то шић, ве ра стој шин, Фе ренц Ба ги). За вре ме одр жа ва ња 
ску па у па у за ма еми то ван је крат ки филм о Ма ти ци срп ској и ње ним ин сти ту ци-
ја ма, а за уче сни ке је одр жа но по лу ча сов но пре да ва ње на ен гле ском је зи ку о 
исто ри ји, кул тур ној ба шти ни и зна ча ју Ма ти це срп ске (Дра ган ту бић, струч ни 
са рад ник Срп ског би о граф ског реч ни ка).

Че твр ти на уч ни скуп Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе фи нан сиј ски 
су по др жа ли Ми ни стар ство про све те и на у ке ре пу бли ке ср би је, по кра јин ски се-
кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, као и спон зо ри ко ји су и ово га пу та пре-
по зна ли зна чај про бле ма ти ке ску па и са ме Ма ти це срп ске.

За уче сни ке ску па ор га ни зо ван је па но рам ски оби ла зак Но вог са да уз струч-
ну по др шку Де парт ма на за хо те ли јер ство и ту ри зам пМФ Уни вер зи те та у Но вом 
са ду и све ча на ве че ра на ри бар ском остр ву. 

ко ор ди на ци ја је би ла по ве ре на проф. др Ма ри ји Шкри њар, пре сед ни ку Ор га-
ни за ци о ног Од бо ра на уч ног ску па, стал ном чла ну са рад ни ку Ма ти це срп ске и чла-
ну Од бо ра Оде ље ња за при род не на у ке.

Ма тич на ко ми си ја Ми ни стар ства про све те и на у ке по зи тив но је вред но ва ла 
скуп и ста ви ла га на ли сту ме ђу на род них ску по ва. 
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Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку

2011.

сим по зи јум „пољ ско-срп ски по зо ри шни ди ја лог”

тро днев ни те а тро ло шки сим по зи јум „пољ ско-срп ски по зо ри шни ди ја лог”, 
ор га ни зо ван по во дом обе ле жа ва ња 150-го ди шњи це осни ва ња срп ског на род ног 
по зо ри шта, одр жан је од 14. до 17. ок то бра 2011. го ди не у цен тру за при вред но- 
-тех но ло шки раз вој вој во ди не (цеп тор) на Ан дре вљу. Ор га ни зо вао га је по зо ри-
шни му зеј вој во ди не у са рад њи са Оде ље њем за сцен ске умет но сти и му зи ку Ма-
ти це срп ске.

На отва ра њу сим по зи ју ма по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но ин фор-
ми са ње Ми ло рад Ђу рић ис та као је да су ова кви ску по ви ве о ма зна чај ни за на шу 
зе мљу, јер се на овај на чин ус по ста вља ко му ни ка ци ја с дру гим кул ту ра ма, у овом 
слу ча ју у до ме ну те а тро ло ги је. За сва ку кул ту ру је ва жно да бу де отво ре на пре ма 
дру гом по гле ду и ис ку стви ма. На ша зе мља и пољ ска има ју ду гу тра ди ци ју по зо-
ри шне са рад ње и ова кви ску по ви су до бра при ли ка да се раз ме не ми шље ња, те да 
се ви ди на ком смо сте пе ну са рад ње и ка ко она мо же би ти уна пре ђе на.

Уче сни ке је по здра ви ла и го спо ђа Даг ма ра Лу ко вић, ата ше за кул ту ру, на у-
ку и про мо ци је Ам ба са де пољ ске у ср би ји, ис та кав ши да су ова кви ску по ви, осим 
што су ва жни за раз ме ну ми шље ња и ис ку ста ва, сјај на при ли ка да се под се ти мо 
љу ди и до га ђа ја за хва љу ју ћи ко ји ма је са рад ња ср би је и пољ ске, у овом слу ча ју у 
обла сти по зо ри шта, на ве о ма ви со ком ни воу. Даг ма ра Лу ко вић је до да ла да по-
себ но ра ду је чи ње ни ца што су оку пље ни на овом сим по зи ју му ду го го ди шњи при-
ја те љи, и што се по сле го то во две де це ни је по ки да не ве зе об на вља ју и са рад ња 
из ме ђу на ших зе ма ља по ста је чвр шћа. 

при сут ни ма су се за тим по здрав ном реч ју обра ти ли и проф. др Ја дви га соп чак 
(шеф Оде ље ња за књи жев не на у ке на ка те дри за ју жну сла ви сти ку Уни вер зи те та 
у Ло ђу), проф. др Да ну та ку жњиц ка (ди рек тор ка Ин сти ту та за умет ност пољ ске 
ака де ми је на у ка у вар ша ви), проф. Зо фи ја Узе лац (де кан Глу мач ког фа кул те та на 
Др жав ној ви шој филм ској, те ле ви зиј ској и по зо ри шној шко ли „Ле он Ши лер” у 
Ло ђу), мр Зо ран Мак си мо вић (ди рек тор по зо ри шног му зе ја вој во ди не), док је др 
Зо ран т. Јо ва но вић (се кре тар Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку Ма ти це срп-
ске) одр жао увод но сло во. 

У окви ру че ти ри се си је че тр де се так пољ ских и на ших по зо ри шних зна ла ца, 
ме ђу ко ји ма су углед ни те а тро ло зи, пре во ди о ци, чла но ви Ин сти ту та за умет ност 
пољ ске ака де ми је на у ка, про фе со ри уни вер зи те та у вар ша ви, Ло ђу, кра ко ву, 
Опо лу, Бе о гра ду, Но вом са ду и Ба ња лу ци, из ло жи ли су сво је ра до ве на те му са рад-
ње и про жи ма ња срп ске и пољ ске кул ту ре кроз по зо ри шну умет ност. Ме ђу њи ма су: 
проф. др Ја дви га соп чак, проф. Зо фи ја Узе лац, мр До ро та Јо ван ка Ћир лић Мен-
цел, мр Аг ње шка ке хер Хен сел, проф. др едвард кра сињ ски, проф. др Ана ку ли-
гов ска ко же њев ска, мр Ма же на ку рас, мр Ма же на На пор ска, проф. др Маг да ле на 
ра шев ска, др Маг да ле на Штан да ра, др Маг да ле на Бо гу слав ска и др Го ран Ињац 
(пољ ска), проф. др Лу ка кец ман (ре пу бли ка срп ска), Ми ра Ба њац, проф. др пе тар 
Бу њак, Јо ван Ћи ри лов, Бо ро Дра шко вић, проф. др Зо ран Ђе рић, проф. др Ива на 
Иг ња тов по по вић, др Зо ран т. Јо ва но вић, мр Је ле на ко ва че вић, проф. др ве сна 
крч мар, сло бо дан Мар ко вић, др Ма ри на Ми ли во је вић Ма ђа рев, мр Ми ро слав 
ра до њић, Би сер ка рај чић, Ан ђа ве снић ва си ље вић, Бра ни слав ве снић (ср би ја) и 
дру ги.

Го сти сим по зи ју ма би ли су и Бо жи дар Ђу ро вић (управ ник На род ног по зо-
ри шта у Бе о гра ду), Алек сан дар Ми ло са вље вић (управ ник срп ског на род ног по зо-
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ри шта), сло бо дан Мар ко вић (ди рек тор Ме ђу на род ног фе сти ва ла по зо ри шта за де цу 
у су бо ти ци), као и пред став ни ци по зо ри шта мла дих и Ар хи ва вој во ди не и дру ги.

Ње го шев од бор

2009.

„Де ло пе тра II пе тро ви ћа ње го ша”

Ма ти ца срп ска у ор га ни за ци ји ње го ше вог од бо ра одр жа ла је на уч ни скуп 
Де ло Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, ко ји је тра јао два да на (20–21. мар та) у Ма ти ци 
срп ској. 

Чла но ви ње го ше вог од бо ра су: ар хи е пи скоп це тињ ски ми тро по лит цр но гор-
ско-при мор ски Ам фи ло хи је (ра до вић), пред сед ник, ака де мик Мил ка Ивић, ака де-
мик Ма ти ја Бећ ко вић, пот пред сед ни ци, проф. др Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, се кре тар, 
епи скоп бач ки Ири неј (Бу ло вић), Ми ро вук са но вић, ака де мик Ми о мир Да шић, 
проф. др Јо ван Де лић,  проф. др Бо жи дар ко ва чек , ака де мик све то зар ко ље вић, 
ака де мик Алек сан дар Мла де но вић, проф. др Ма то пи жу ри ца, ака де мик вла до 
стру гар, ака де мик Љу бо мир та дић, др ср ђа триф ко вић, Гој ко Шан тић, проф. др 
Бо го љуб Ши ја ко вић, чла но ви. Ор га ни за ци о ни од бор је ра дио у са ста ву: ака де мик 
све то зар ко ље вић, пред сед ник, Ми ро вук са но вић, проф. др са ва Да мја нов, проф 
др Ми ло Лом пар, проф. др На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, ака де мик Алек сан дар Мла-
де но вић, проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић, чла но ви, Јул ка Ђу кић, струч ни са рад ник.

Ор га ни за ци о ни од бор одр жао је три сед ни це (13. мар та и 12. де цем бра 2008. 
и 23. ја ну а ра 2009), на ко ји ма је при пре мао и усво јио про грам на уч ног ску па. 

На отва ра њу на уч ног ску па го во ри ли су ака де мик Че ди мир по пов, пред сед-
ник Ма ти це срп ске, и ње го во пре о све штен ство епи скоп бач ки Ири неј Бу ло вић.

Нуч ном ску пу са ме ђу на род ним уче шћем Де ло Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша 
при ја вио се 21 уче сник (из Љу бља не, Ба ња лу ке, Ник ши ћа, под го ри це, Бе о гра да, 
Ни ша и Но вог са да):

До бри ло Ара ни то вић, Бо го слов скофи ло зоф ски аспект Ње го ше вог де ла. При
лог би бли о гра фи ји 

Ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, Ње гош да нас
Ми ро вук са но вић, Крст Об ра дов ви ше Го ре Цр не 
Др ве сна ву ки ће вић Јан ко вић, Ње го ше ви пу те ви ка Лу чи ми кро ко зма 
Др са ва Да мја нов, Ње гош као чи та лац 
Др Јо ван Де лић, Ње гош у ви ђе њу Ми о дра га Па вло ви ћа 
Др Ду шан Ива нић, Дје ло П. П. Ње го ша у Про кру сто вој по сте љи пе ри о ди за

ци је
Ака де мик све то зар ко ље вић, О Ње го ше вом ху мо ру
Др Ми ло Лом пар, О ње го ше вој и Сте ри ји ној по е зи ји
Др Го ран Мак си мо вић, Пе тар II Пе тро вић Ње гош у ме мо ар ским за пи си ма 

Ма ти је Ба на
Др На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, О не ко ли ким пе сма ма у Ње го ше вом „Огле

да лу срп ском” 
Ака де мик Алек сан дар Мла де но вић, На по ме на о је зи ку пр вог из да ња Ње го

ше во Ла жног ца ра Шће па на Ма лог (1851)
Др Дра га на Мр ше вић ра до вић, О Ње го ше вој фра зе о ло ги ји
Др вла ди мир Осол ник, Сло ве нач ке но ви не о П. II Пе тро ви ћу Ње го шу (1834–

1851) 
Др Бра ни слав Осто јић, Књи жев ни је зик Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша и Ву

ков мо дел књи жев ног је зи ка 
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Др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић, „По шљед ње ври је ме” у „Гор ском ви јен цу” 
и срп ској на род ној по е зи ји 

Др Ма то пи жу ри ца, На по ме не уз кри тич ко из да ње Гор ског ви јен ца, Ла жног 
ца ра Шће па на ма лог и Лу че ми кро ко зма, цА НУ 

Др сне жа на са мар џи ја, Ис по ве сти Ње го ше вих ва ра ли ца и фол клор на гра ђа 
Др Јо ван стри ко вић, По твр да на уч них са зна ња о ар хе ти по ви ма кроз дје ла 

Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша 
Др Бо го љуб Ши ја ко вић, Хри стос у Ње го ше вом дје лу 
Др Мла ден Шу ка ло, Окви ри срп ске књи жев не исто ри је: Ње гош и Ан дрић
три при ја вље на ни су при су ство ва ла: ака де мик Бра ни слав Осто јић, али је уна-

пред по слао ре фе рат, а До бри ло Ара ни то вић и проф. др Ду шан Ива нић би ли су 
спре че ни и на ја ви ли су да ће по сла ти сво је ре фе ра те, са же љом да бу ду об ја вље ни.

пр вог да на ску па одр жа не су две сед ни це и про чи та но је 9 ре фе ра та. На пр вој 
сед ни ци пред се да ва ли су ака де мик Алек сан дар Мла де но вић и проф. др Ма то пи-
жу ри ца, а на дру гој проф. др На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић и проф. др вла ди мир 
Осол ник. На кра ју обе сед ни це во ђе на је ди ску си ја на ко јој су го во ри ла по два 
уче сни ка.

Дру гог да на, пре по чет ка ра да ску па, уче сни ци су би ли на па ра сто су у са-
бор ној цр кви у Но вом са ду бла же но по чив шем ми тро по ли ту пе тру II пе тро ви ћу 
ње го шу, ко ји је слу жио ње го во пре о све штен ство епи скоп бач ки го спо дин Ири неј 
уз са слу же ње све штен ства са бор ног хра ма. сед ни цом су пред се да ва ли ака де мик 
све то зар ко ље вић и Ми ро вук са но вић и про чи та но је 9 ре фе ра та. За ди ску си ју 
су се ја ви ла 4 уче сни ка. Јо ван ка и Мла ден ву чи нић у знак по др шке ра да ње го ше-
вог од бо ра Ма ти це срп ске при ло жи ће 500 евра (у ди нар ској про тив вред но сти) за 
део тро шко ва за из да ва ње збор ни ка ра до ва са овог ску па.

За вр шну реч на ску пу да ли су ака де мик све то зар ко ље вић и ака де мик Алек-
сан дар Мла де но вић.

при јем за уче сни ке ску па и чла но ве ње го ше вог од бо ра у вла ди чан ском дво-
ру ни је ор га ни зо ван због ло шег здрав стве ног ста ња епи ско па бач ког Ири не ја.

скуп је за вр шен по се том ма на сти ру ко ви љу, где је уче сни ци ма ску па и чла-
но ви ма ње го ше вог од бо ра при ре ђен ру чак. У ве о ма при јат ној ат мос фе ри у име уче-
сни ка ску па за хва лио се проф. др Јо ван Де лић, а у име стра них уче сни ка проф. др 
вла ди мир Осол ник. као до ма ћин ма на сти ра при сут не је по здра вио ње го во пре о-
све штен ство епи скоп је гар ски пор фи ри је. по сле дру же ња у ма на стир ском са ло ну 
скуп је за вр шен. 

У вре ме тра ја ња ску па еми то ва ла се елек трон ска пре зен та ци ја о ње го шу, 
ко ју је при пре ми ла ин фор ма ти чар ка Би бли о те ке Ма ти це срп ске Оли ве ра Ми хај-
ло вић по упут стви ма Ми ра вук са но ви ћа.

Оста ли на уч ни и струч ни ску по ви 

2008.

Окру гли сто о ква ли те ту и стан дар ду са вре ме ног уџ бе ни ка

У Ма ти ци срп ској је 18. де цем бра 2008. го ди не ор га ни зо ва но са ве то ва ње на 
ко јем се раз го ва ра ло о ква ли те ту и стан дар ду са вре ме ног уџ бе ни ка. том при ли-
ком пред ста вље на је књи га Во дич за до бар уџ бе ник Ива на Иви ћа, Ане пе ши кан и 
сло бо да на Ан ти ћа, ко ју је об ја ви ла из да вач ка ку ћа „пла то не ум” из Но вог са да. 
О књи зи су го во ри ли проф. др слав ко Гор дић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, ре-
цен зент др Би ља на тре бје ша нин, ауто ри и уред ник Ду шан ву ји чић. У ис црп ној 
рас пра ви су де ло ва ло је око два де сет уни вер зи тет ских про фе со ра и пред став ни ци 
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Ми ни стар ства про све те и по кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва ње. циљ окру-
глог сто ла био је да се ука же на стан дар де до брог уџ бе ни ка ко ји би тре ба ло да 
во де ра чу на о при ме ре но сти уџ бе ни ка уз ра сту де це као и њи хо вој свр си. Из у зет-
на па жња по све ће на је по ка за те љи ма ко ји ука зу ју на то да се од 2002. го ди не уџ-
бе ни ци у на шим шко ла ма ме ња ју нај ви ше гра фич ки, тј. по из гле ду, док че сто и 
да ље оста ју не функ ци о нал ни.

2011.

скуп о пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма

На ини ци ја ти ву пред сед ни штва, 11. но вем бра 2011. го ди не одр жан је пр ви а 
20. де цем бра 2011. го ди не дру ги део ску па о пе ри о дич ним из да њи ма Ма ти це срп-
ске, на ком су при су ство ва ли уред ни ци, чла но ви уре ђи вач ких од бо ра и струч ни 
са рад ни ци Ма ти це срп ске. при сут ни ма су се на по чет ку обра ти ли пред сед ник 
Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов и пот пред сед ник проф. др слав ко Гор дић. 
пред се да вао је проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. 

У пр вом де лу са стан ка сва ки од уред ни ка је ука зао на по сто је ће про бле ме и 
на мо гу ћа ре ше ња тих про бле ма. У дру гом де лу во ђе ни су раз го во ри по те мат-
ским це ли ни ма. Утвр ђе но је да по сто је слич ни про бле ми и да се они мо гу ре ша-
ва ти кроз раз ме ну ис ку ста ва уред ни шта ва и за јед нич ким де ло ва њем на ни воу 
Ма ти це срп ске. Оце ње но је да за кључ ци са са стан ка пред ста вља ју до бру под ло гу 
за да ље раз го во ре уну тар ин сти ту ци је, као и за раз го во ре са пред став ни ци ма Ми-
ни стар ства обра зо ва ња и на у ке. На дру гом са стан ку, на ко јем је ис пред Ми ни-
стар ства за про све ту и на у ку ср би је при сут ни ма на мно га пи та ња од го ва рао и 
пру жао ко ри сне ин фор ма ци је из обла сти ра да на пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма, 
био је проф. др ти бор са бо, по моћ ник ми ни стра. Го во ри ло се о мо гућ но сти ма по-
бољ ша ња ра да и ква ли те та на уч них пу бли ка ци ја, вред но ва њу ре зул та та ра да у 
ча со пи си ма у обла сти основ них на у ка.

Из да вач ка де лат ност
Оде ље ње за књи жев ност и је зик

Ле тО пИс МА тИ це срп ске

Уред ни штво Ле то пи са Ма ти це срп ске, ко је је ра ди ло у са ста ву Иван Не-
гри шо рац (Дра ган ста нић, глав ни и од го вор ни уред ник), Ми хај ло пан тић, Јо ван 
по пов и са ша ра дој чић, на сто ја ло је да Ле то пис и у про те клој 2008. го ди ни бу де 
сре ди шњи ча со пис срп ске књи жев но сти у ко јем ће се ре ги стро ва ти ак ту ел не вред-
но сти, пре вред но ва ти тра ди ци ја и, ко ли ко је то мо гу ће, ре гу ли са ти то ко ви књи жев-
ног и кул тур ног раз во ја. У 184. го ди ни из ла же ња об ја вље не су 481. и 482. књи га, 
сва ка по шест све за ка, а на укуп но 2816 стра ни ца, тј. 176 штам пар ских та ба ка.

Ле то пис је об ја вио бе се ду Ми ро сла ва ти мо ти је ви ћа са све ча не сед ни це Ма-
ти це срп ске по све ће не 500-го ди шњи ци ма на сти ра кру ше до ла, као и тек сто ве са-
оп ште ња по во дом но вог до бит ни ка Зма је ве на гра де. све то сав ска бе се да ово га пу та 
је по све ће на За ха ри ји Ор фе ли ну, а бе се ду је одр жао Ла зар Чур чић.

Ле то пис је до нео бе се ду ра до сла ва ера ко ви ћа о са ви те ке ли ји, го во ре ну на 
све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске, об ја вље ни су тек сто ви са оп ште ња по во дом до-
бит ни ка Зма је ве на гра де Не бој ше Де ве та ка и све то сав ска бе се да ко ју је, о ве ри и 
зна њу, ре ли ги ји и фи ло зо фи ји одр жао Бо го љуб Ши ја ко вић.
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по себ на па жња по кло ње на је до бит ни ку Зма је ве на гра де за по е зи ју сло бо-
да ну Зу ба но ви ћу об ја вљи ва њем ње го ве бе се де са све ча не сед ни це Ма ти це срп ске, 
бе се де Ива на Не гри шор ца о пе сни ку, та ко ђе тек стом Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва 
о ла у ре а то вој по е зи ји и ин тер вју ом ко ји је са њим во дио Ми ро слав Мак си мо вић. 
На све ча ној сед ни ци је по во дом 175-го ди шњи це сре тењ ског уста ва беседу одр жао 
си ма Авра мо вић. Об ја вље на је и све то сав ска бе се да Све ти Са ва и на ше до ба, ко ју је 
у Ма ти ци срп ској одр жао вла де та Је ро тић. по во дом На гра де „Мла ден Ле ско вац” о 
Ле сков че вом де лу го во рио је до бит ник Ду шан Ива нић, а о до бит ни ку Иво тар та-
ља. по себ ни те мат ски бло ко ви по све ће ни су Ла зи ко сти ћу (Ми ли вој Не нин, Зо-
ри ца Ха џић), уло зи ин тер вјуа у срп ској књи жев но сти (До бри ца Ћо сић, Дар ко та на-
ско вић, пре драг пи пер, Ми ро вук са но вић и др.), до бит ни ку На гра де „Из ви и скра 
ње го ше ва” рај ку пе тро ву Но гу (вла ди ка Јо а ни ки је Ми ћо вић, Ми лу тин Ми ћо-
вић), ве зи Ма ти це срп ске и ње го шев ске цр не Го ре (ми тро по лит Ам фи ло хи је ра-
до вић, Че до мир по пов, ра дој ка вук че вић, слав ко Гор дић, Ја сми на Гр ко вић Меј џор 
и др.), до бит ни ци Но бе ло ве на гра де Хер ти Ми лер (Ми о драг вук че вић) и др. Об ја-
вље ни су још и раз го во ри Дра га не Бе ле сли јин са ем су ром Хам зић, Ђор ђа Де спи-
ћа са слав ком Гор ди ћем, рад ми ле Ги кић пе тро вић са Зден ком Ле ши ћем и Зо ра на 
Опа чи ћа са Гро зда ном Олу јић, те низ раз го во ра „срп ске сред њо ве ков не те ме” ко је 
је Ми ло је пе тро вић во дио са рад ми лом Ма рин ко вић, сми љом Мар ја но вић Ду ша-
нић, Гор да ном сто кић си мон чић, та тја ном су бо тин Го лу бо вић, Љи ља ном пе ши-
кан Љу шта но вић и све тла ном то мин. 

Ча со пис је на сто јао да об ја вљу је при ло ге на ших нај зна чај ни јих књи жев ни-
ка, али исто та ко и да пру жи по др шку са свим мла дим пи сци ма ко ји тек тре ба да 
да ју пра ве ре зул та те. Но ве пе снич ке при ло ге об ја ви ли су Љу бо мир си мо вић, Да ра 
се ку лић, Да рин ка Је врић, вук кр ње вић, Адам пу сло јић, Ја сна Мел вин гер, та ња 
кра гу је вић, Зла та ко цић, Јо ван Зи влак, Дра го мир Брај ко вић, се ли мир ра ду ло вић, 
Бе ћир ву ко вић, рај ко Лу кач, Не над Гру ји чић, Ми лен ко Фр жо вић, Ото Хор ват, Бра-
ни слав Жи ва но вић и дру ги. с по себ ном па жњом при ка за на је по е зи ја вој во ђан-
ских ру си на, тј. пе сни ка као што су Га ври ло ко стељ ник Гом зов, Ми хај ло ко вач, 
Га ври ло Нађ, Ми хај ло ра мач (пре вео Ан дриј Ла врик), Ни ко ла Шан та (прев. Да-
ни ца вуј ков). Но ве пе снич ке при ло ге, из ме ђу оста лих, да ли су Ма ти ја Бећ ко вић, 
Љу бо мир си мо вић, Да ра се ку лић, рај ко пе тров Но го, Ми лан Не на дић, сте ван 
тон тић, Фло ри ка Ште фан, Бра ти слав р. Ми ла но вић, Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, 
Не бој ша Де ве так, сла во мир Гво зде но вић, Ми лан Ђор ђе вић, пе тар цвет ко вић, 
се ли мир ра ду ло вић, ве ро љуб ву ка ши но вић, Ми лош кор дић и Иво Мун ћан.

У 2011. го ди ни по себ на јун ска све ска Ле то пи са по све ће на је у це ли ни ма ђар-
ској књи жев но сти и ма ђар ско-срп ским кул тур ним ве за ма, а у њој су сво је при ло-
ге има ли ка рољ Ач, Ја нош пи лин ски, Бе ла Хам ваш, Ла још ка шак, Ми лан Фишт, 
Шан дор Ма раи, Ото тол наи, пал Бен дер, Зол тан Да њи, Иштван Бе се деш, Ар се ни је 
Да ма скин, Мар ко Чу дић, сил виа са бо, са ва Ба бић, пе тер На даш, Фе ренц Буи, 
Дра ги ња ра ма дан ски, Ја нош Ба њаи, пе тар Ми ло ше вић и дру ги. по во дом ове све-
ске глав ном уред ни ку до де ље на је на гра да „Бо жо ли ком (Бо си љак)” за не го ва ње 
срп ско-ма ђар ских кул тур них ве за.

сво јом при по вед ном про зом у ча со пи су ја ви ли су се Да вид Ал ба ха ри, Јо ви ца 
Аћин, ра до ван Бе ли Мар ко вић, Мла ден Мар ков, Ми ро слав Јо сић ви шњић, ран ко 
ри со је вић, пе тар са рић, Ми лош кор дић, Ми ле та про да но вић, Фра ња пе три но вић, 
сло бо дан ти шма, Љи ља на Ду га лић, ем су ра Хам зић, Алек сан дар Бје ло гр лић, Ни-
ко ла Ма ло вић, Бо ри во је Ада ше вић, На ста сја пи са рев, Дра го слав Ми ха и ло вић, 
во ја Чо ла но вић, Да ни ло Ни ко лић, ран ко па вло вић, Ми лен ко па јић, Ото тол наи, 
Ми о драг Ма тиц ки, Алек сан дар Га та ли ца, Жар ко ко ма нин, Ми ро љуб то до ро вић, 
Ми лу тин Ж. па влов, Ни ко ла Ма ло вић, Љу би ца Ар сић, Ан ђел ко Ану шић, вла ди-
мир Ја гли чић и дру ги.
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пре ве де ном по е зи јом или при по вед ном про зом пред ста вље ни су До рис Ле-
синг (прев. пре драг Ша по ња и ве сна еге рић), пе тер Ханд ке, па ул це лан, ернст 
Јандл, кри стоф ран сма јер, Ми ха ел Гу тен бру нер, Јо а хим сар то ри јус, Оскар Фрај-
зин гер, Уве кол бе, Гер хард Фалк нер, ри хард ваг нер, Оскар па сти ор, Ин ке па рај, 
Алек сан дар Ниц берг и дру ги (пре вео Злат ко кра сни), Лу чи јан Бла га и Мир ча Ди-
не ску (Офе ли ја Ме за и Ма ри ја Не на дић), Ларс Гу стаф сон (ре фик Ли чи на), ен дре 
Ади, вик тор Чол но ки и Ал фонз та ла мон (са ва Ба бић), Људ ми ла Улиц ка и Ири на 
ва сиљ ко ва (рад ми ла Ме ча нин), Ан то нио сар то ри (На да сав ко вић), Гиј Го фет 
(Мир ја на вук ми ро вић), Ха лид Дер виш и Ашур ат ту вај би (Ми ро слав Б. Ми тро-
вић), Ми ка ел струн ге и се рен Ул рик том сен (пре вео пре драг црн ко вић), Хен рих 
саб гир (Ни ко ла вуј чић), Азиз Не син (ксе ни ја Ај кут), Ди но Бу ца ти и Ханс Маг-
нус ен цен сбер гер (Ото Хор ват), то мас Бер нхард (ре ља Дра жић), Људ ми ла Улиц-
ка (Не да Ни ко лић Бо бић), Жан Ма ри Ги став ле кле зио (Ми лош кон стан ти но вић 
и Је ле на Ми ха и ло вић), Жак ре да и Жак ру бо (Мир ја на вук ми ро вић), па вел Га та-
јан цу (Да ни е ла по пов) и кнут Оде гард (Дра ган Дра гој ло вић).

Огле де су об ја ви ли Дар ко та на ско вић, ста ни ша тут ње вић, ра до ван вуч ко-
вић, Бран ко Ле тић, Ан ђел ка Ми тро вић, Мла ден Шу ка ло, Ми ло слав Шу тић, то-
ми слав Бе кић, сло бо дан Гру ба чић, Јо ван Де лић, Ђор ђи је ву ко вић, Ми ро слав 
еге рић, ри сто ту бић, Је ле на Но ва ко вић, пре драг пи пер, пре драг Ла за ре вић, ран-
ко по по вић, Зо ран Ми лу ти но вић, Не над Ни ко лић, Ђор ђе Де спић, Го ран Ми лен-
ко вић, а иза шли су и пре ве де ни тек сто ви Ге ор ги ја Га че ва, вла ди ми ра Бр ју шин-
ки на, вла ди ми ра кан то ра, вик то ра Ша по ва ло ва (пре вео До бри ло Ара ни то вић), 
Алек сан дра Фју та (Љу би ца ро сић), Ал бер та Швај це ра (пре драг Чи чо вач ки), Ман-
фре да Осте на (то ми слав Бе кић), Ми ло Лом пар, На та ли ја Лу до шки, ви ћа зо слав 
Хро њец, Јо ван Де лић, Ли ди ја Де лић, ро ми ло Хи лан да рац, Ми ха и ло Ђу рић, ри-
сто ту бић, пре драг Ла за ре вић, Да ни ло Н. Ба ста, са ша ра дој чић, Бран ко Ле тић, 
Дра ган сто ја но вић, Ми ло сав те шић, Ал би на Ми ла нов, Игор Ле кић и Зо ри ца Ха-
џић, а иза шли су и пре ве де ни тек сто ви Је ле а за ра Ме ле тин ског (пре ве ла рад ми ла 
Ме ча нин) и Бо ри са Грој са (До бри ло Ара ни то вић).

Чи та ви те мат ски бро је ви ча со пи са по све ће ни су не мач кој књи жев но сти и 
не мач ко-срп ским књи жев ним и кул тур ним ве за ма (књ. 482, св. 1–2), му сли ман-
ској ком по нен ти у срп ској књи жев но сти (књ. 482, св. 4), по том жен ском пи сму 
(књ. 482, св. 5) и књи жев но сти и кул ту ри у вој во ди ни (књ. 482, св. 6). по себ ни те-
мат ски бло ко ви на чи ње ни су по во дом по ку ша ја ства ра ња не за ви сне, ет нич ки очи-
шће не др жа ве на ко со ву и Ме то хи ји (књ. 481, св. 4), по во дом 90-го ди шњи це при-
са је ди ње ња Бач ке, Ба на та, Ба ра ње и сре ма ср би ји (књ. 482, св. 6), за тим по во дом 
но вих а на гра ђе них књи га Ми о дра га па вло ви ћа (књ. 482, св. 3), по во дом до де љи-
ва ња Но бе ло ве на гра де за књи жев ност До рис Ле синг (књ. 481, св. 3). по себ ним 
тек сто ви ма ука за но је на зна чај из ла ска јед но том ног реч ни ка срп ско га је зи ка, као 
и на де лат ност Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. Не кро ло шки тек сто ви обе ле жи-
ли су смр ти сте ва на ра ич ко ви ћа, Де ја на Ме да ко ви ћа, слав ка Га ври ло ви ћа, то ми-
сла ва Бе ки ћа, ср да на Бо го са вље ви ћа, Да рин ке Је врић и др. Об ја вље ни су раз го-
во ри са Зо ра ном кон стан ти но ви ћем, Де ја ном Ме да ко ви ћем, слав ком Га ври ло ви-
ћем, Че до ми ром по по вим, Бо жи да ром ко ва че ком, Ду шком ко ва че ви ћем, Де ја ном 
Ми ка ви цом, Ан дри јом ве се ли но ви ћем, ран ком ри со је ви ћем, пе тром Ми ло ше ви-
ћем, Ни ко лом Ма ло ви ћем, вла ди сла вом Гор дић пет ко вић. по себ ним те мат ским 
бло ком по све ће на је па жња књи зи Од бра на Ко со ва во ји сла ва ко шту ни це и упо-
зо ре њу на го ди шњи цу по ку ша ја одва ја ња ко со ва, за тим Исто ри ји срп ске књи жев
не кри ти ке пре дра га па ла ве стре, но вим књи га ма Ми ло ра да па ви ћа и ре цеп ци ји 
ње го вог де ла у Грч кој, Ја па ну и Нр ки ни, те пред ста вља њу Срп ског би о граф ског 
реч ни ка у Но вом са ду, Бе о гра ду и ки кин ди. Ма ње те мат ске це ли не са др же тек-
сто ве о по е ти ка ма и књи жев ним по ступ ци ма сте ва на ра ич ко ви ћа, вла ди ми ра 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

пи шта ла, рај ка пе тро ва Но га, Љу бо ми ра си мо ви ћа и Ла зе ко сти ћа, о до бит ни ку 
Зма је ве на гра де Не бој ши Де ве та ку и Но бе ло ве на гра де Жан Ма ри Ги ста ву ле 
кле зи оу, фран цу ској књи жев ни ци На та ли са рот и се ћа ња на Ја но ша Хер це га. Не-
кро ло шки тек сто ви обе ле жи ли су смр ти Но ви це пет ко ви ћа и Бран ка Чуч ка. Об ја-
вље ни су раз го во ри са Љу бо дра гом Ди ми ћем, пре дра гом па ла ве стром, Не го ва ном 
ра ји ћем, Не бој шом Де ве та ком, вла ди ми ром пи шта лом, ва си ли јем Ђ. кре сти ћем, 
Ми ром ра до је вић, Дра га ном Јо ва но ви ћем Да ни ло вим, ран ком па вло ви ћем, Алек-
сан дром Га та ли цом и Ми ха и лом па вло ви ћем. 

У ру бри ци „све до чан ства” об ја вље на је све то сав ска бе се да Ми ла Лом па ра. 
по во дом 185. го ди шњи це Ма ти це срп ске об ја вље ни су при ло зи рај ка пе тро ва Но га, 
Ми ро сла ва Јо си ћа ви шњи ћа, пре дра га пи пе ра и па вла ста но је ви ћа. по себ на па жња 
по кло ње на је ово го ди шњем до бит ни ку Зма је ве на гра де за по е зи ју сло бо да ну ра ки-
ти ћу: об ја вље не су бе се де слав ка Гор ди ћа и на гра ђе ног пе сни ка, као и ин тер вју 
ко ји је са чи нио Зо ран ра ди са вље вић. ви ше не кро ло шких тек сто ва по све ће но је 
зна чај ним пи сци ма и про у ча ва о ци ма књи жев но сти ко ји су у прет ход ној или овој 
го ди ни пре ми ну ли: Мил ка Ивић (текст Ма та пи жу ри це), Мо мо ка пор (Бран ко 
сто ја но вић), Но ви ца та дић (Јо ван Де лић, Дра ган Ха мо вић), Бо шко Ив ков (Иван 
Не гри шо рац), Жи во мир Мла де но вић (сла ви ца Га ро ња ра до ва нац). по во дом зна-
чај них на гра да на чи ње ни су те мат ски бло ко ви по све ће ни Ма ри ју вар га су Љо си 
(при ре ди ла Алек сан дра Ман чић), Ми лен ку па ји ћу и ве се ли ну Мар ко ви ћу. У под-
ру бри ци „ко сов ски бо жу ри” об ја вље ни су тек сто ви Је ле не Гу ско ве, Не ђе Ши пов-
ца и Дра го љу ба пе тро ви ћа. О по ја ви Срп ске ен ци кло пе ди је пи са ли су ва си ли је Ђ. 
кре стић, Зо ран ко ва че вић, Об рад ста но је вић и Иван Не гри шо рац; о по ја ви еди-
ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти пи са ли су Ми ро вук са но вић и ста ни ша 
тут ње вић. О де се так пе снич ких књи га из 2010. го ди не пи сао је слав ко Гор дић. 
та ко ђе су об ја вље ни раз го во ри са Мир ком Де ми ћем, Ми лен ком па ји ћем, ве се ли-
ном Мар ко ви ћем, ра до ва ном Бе лим Мар ко ви ћем, Ха рол дом пин те ром и слав ком 
Га ври ло ви ћем. 

 Ле то пис се по ста рао да бу де при ка за но пре ко сто ти ну но вих књи га, а сво је 
при ло ге да ли су Мар ко Не дић, слав ко Гор дић, сто јан Ђор ђић, ви то мир ву ле тић, 
са ва Ба бић, Че до мир по пов, Да ни ло Ба ста, Ја нош Ба њаи, Ми ло Лом пар, Јо ван по-
пов, са ша ра дој чић, Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић, Го ра на ра и че вић, вла ди сла-
ва Гор дић пет ко вић, Зо ран па у но вић, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, Ђор ђе Де спић, 
Алек сан дар Б. Ла ко вић, Мла ден ве ско вић, ср ђан Дам ња но вић, са ња Ма цу ра, Бра-
ни сла ва ва сић ра ко че вић, На та ша по ло ви на, Зо ри ца Ха џић, све то зар ко ље вић, 
Ник ша стип че вић, вла де та Је ро тић, ва си ли је Ђ. кре стић, Ми ло рад ек ме чић, 
Алек са Бу ха, Ми ло слав Шу тић, Јо ван Де лић, са ва Ба бић, Ми ли вој Не нин, Љи-
ља на пе ши кан Љу шта но вић, Ла зар Чур чић, Ма ри ја кле ут, Алек сан дар пе тров, 
Ан ђел ка Ми тро вић, Је ле на Но ва ко вић, Ча слав Ђор ђе вић, Бран ко сто ја но вић, Ђор ђо 
сла до је, Дра ги ца с. Ива но вић, Мла ден ве ско вић, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, Го-
ра на ра и че вић, Ђор ђе Де спић, Го ран Мак си мо вић, са ња Ма цу ра, Фра ња пе три-
но вић, Ни ко ла Жи ва но вић, На та ша по ло ви на, Дра га на Бе ле сли јин, Бра ни сла ва 
ва сић ра ко че вић и дру ги.

 то ком из ве штај ног пе ри о да ча со пис је ре дов но из ла зио, а по ја ви ло се по 
два на ест све за ка, од че га су два дво бро ја: ја ну ар-фе бру ар и јул-ав густ, укуп но 48 
бро је ва. се кре тар Уред ни штва и лек тор био је вла ди мир Шо вљан ски, ко рек тор 
Бра ни слав ка ра но вић, а тех нич ки уред ник ву ки ца ту ца ков. тех нич ку при пре му 
оба вљао је Мла ден Мо зе тић (по сле ње го ве смр ти при пре му је пре у зе ла ње го ва 
су пру га Мар ги та), а штам пу „Бу дућ ност”, Но ви сад. Об ја вљи ва ње ча со пи са фи-
нан сиј ски је омо гу ћи ло Ми ни стар ство кул ту ре ре пу бли ке ср би је, а по ма гао је и 
по кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње и кул ту ру.
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2008 – об ја вље но је два на ест све за ка (од то га два дво бро ја, ја ну ар ско-фе бру-
ар ски и јул ско-ав гу стов ски), књи ге 481. и 482, сва ка са по шест све за ка, на 176 
штам пар ских та ба ка.

2009 – об ја вље но је два на ест све за ка (од то га два дво бро ја, ја ну ар ско-фе бру-
ар ски и јул ско-ав гу стов ски), књи ге 483. и 484, сва ка са по шест све за ка, на 155 
штам пар ских та ба ка.

2010 – об ја вље но је два на ест све за ка (од то га два дво бро ја, ја ну ар ско-фе бру-
ар ски и јул ско-ав гу стов ски), књи ге 485. и 486, сва ка са по шест све за ка, на 153 
штам пар ских та ба ка.

2011 – об ја вље но је два на ест све за ка (од то га два дво бро ја, ја ну ар ско-фе бру-
ар ски и јул ско-ав гу стов ски).

ЗБОр НИ цИ

ЗборникМатицесрпскезакњижевностијезик. Уред ни штво је ра ди ло у 
са ста ву: др Јо ван Де лић (глав ни и од го вор ни уред ник), др Бо јан Ђор ђе вић, др пер 
Ја коб сен (ко пен ха ген), др Ма ри ја кле ут, др пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо (пе-
ска ра), др Го ран Мак си мо вић, др сло бо дан па вло вић (се кре тар), др Иво тар та ља 
и др ро берт Хо дел (Хам бург).

Збор ник је за др жао кон цеп ци ју на уч ног ча со пи са за књи жев но и сто риј ско и 
књи жев но те о риј ско про у ча ва ње, пре све га срп ске књи жев но сти и ње ног ста ту са 
у кон тек сту европ ске књи жев но сти.

2008 – из штам пе су иза шли сле де ћи бро је ви Збор ни ка: тре ћа све ска за 2007. 
го ди ну у ве ли чи ни од 244 стра не, као и све три све ске LVI за 2008. го ди ну у оби-
му од 756 стра на.

2009 – из штам пе су иза шле све три све ске LVII за 2009. го ди ну у оби му од 
748 стра на.

2010 – из штам пе су иза шле две све ске LVI II за 2010. го ди ну у оби му од 458 
стра на.

2011 – из штам пе је иза шла тре ћа све ска LVI II књи ге за 2010. го ди ну у оби-
му од 721 стра на и пр ва и дру га све ска за 2011. го ди ну од 519 стра на; у штам пи је 
тре ћа све ска (оби ма 24 а. т.). 

ЗборникМатицесрпскезафилологијуилингвистику. Уред ни штво је ра ди-
ло у са ста ву: др Ја сми на Гр ко вић Меј џор (глав ни и од го вор ни уред ник),  ака де мик 
Мил ка Ивић , др Јо ван Јер ко вић, др сло бо дан па вло вић (се кре тар), др Дра го љуб 
пе тро вић, др Ма то пи жу ри ца, др Ми ло рад ра до ва но вић, ака де мик Зу за на то по-
лињ ска (ско пље), ака де мик Гер хард Не ве клов ски (Беч), ака де мик све тла на тол-
стој (Мо сква), др Дра га Зец (Ита ка).

Збор ник је за др жао сва она обе леж ја по ко ји ма је та пу бли ка ци ја по ста ла 
пре по зна тљи ва у по ро ди ци срод них на уч них ча со пи са код нас и у све ту.

2008 – из штам пе је иза шла дру га све ска XLIX/1 за 2006. го ди ну у оби му од 
322 стра не, као и књи га XL/1–2 за 2007. го ди ну у ве ли чи ни од 950 стра на. У штам-
пи је књи га XLI/1–2 за 2008. у оби му од 25,77 а.т.

2009 – из штам пе је иза шла књи га LI/1–2 за 2008. у оби му од 276 стра на. 
2010 – из штам пе су иза шле обе све ске књи ге LII за 2009. у оби му од 284 и 

272 стра не. У штам пи су две све ске LI II књи ге за 2010. у ве ли чи ни од 26,32 а. т. и 
21,18 а. т.

2011 – из штам пе је иза шла дру га све ска за 2010. у оби му од 250 стра на, као 
и обе све ске LIV/1 за 2011. у оби му од 364 и 316 стра на. 
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ЗборникМатицесрпскезаславистику. Уред ни штво је ра ди ло у са ста ву: 
мр Мир ја на Бо шков, др пе тар Бу њак, др Дој чил вој во дић (се кре тар Уред ни штва), 
др Ма ја Ђу ка но вић, др кор не ли ја Ичин, др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић, др пре-
драг пи пер (глав ни и од го вор ни уред ник), др Људ ми ла по по вић, ака де мик Зу за-
на то по лињ ска (ско пље), др Ми хал Хар пањ, др вја че слав Оке ан ски (Ива но во).

Збор ник је уре ђи ван као ме ђу на род ни на уч ни ча со пис у ко јем се об ја вљу ју 
ре зул та ти про у ча ва ња сло вен ских је зи ка, књи жев но сти и кул ту ра, по сма тра них 
у це ли ни, у по ре ђе њи ма или по на о соб.

2008 – из штам пе је иза шла све ска 73 у оби му од 479 стра на и св. 74 у оби му 
од 359 стра на.

2009 – из штам пе је иза шла све ска 75, пр ва за 2009. у оби му од 310 стра на, а 
све ска 76, дру га за 2009. го ди ну у оби му од 172 стра не.

2010 – из штам пе је иза шла све ска 77, пр ва за 2010. у оби му од 256 стра на, а 
све ска 78, дру га за 2010. го ди ну у оби му од 172 стра не. 

2011 – из штам пе је иза шла св. 79, пр ва за 2011. у оби му од 205 стра на, а св. 
80, дру га за 2011. го ди ну кра јем де цем бра, у оби му од 364 стра не.

ЗборникМатицесрпскезакласичнестудије. Уред ни штво је ра ди ло у са-
ста ву: др си ма Авра мо вић (Бе о град), др во ји слав Је лић (Београд), др вик тор ка-
сте ла ни (Ден вер, сАД), др карл Јо а хим кла сен (Ге тин ген), др ксе ни ја Ма риц ки 
Га ђан ски (Бе о град), глав ни уред ник, др еми ли ја Ма сон (па риз), др Ли вио ро се ти 
(пе ру ђа), др Да ни је ла сте фа но вић (Бе о град), др Мир ја на Д. сте фа но вић (Но ви 
сад), др Бо ја на Ши јач ки Ма не вић (Бе о град). се кре тар ре дак ци је је Јул ка Ђу кић 
(Ма ти ца срп ска, Но ви сад).

2009 – из штам пе је иза шла све ска 10 Збор ни ка у оби му од 316 стра на за 2008. 
го ди ну.

2010 – из штам пе је иза шла све ска 11 Збор ни ка у оби му од 347 стра на за 2009. 
го ди ну а све ска 12 је пре да та у штам пу у ве ли чи ни од 21,64 а.т. 

2011 – из штам пе је иза шла све ска 13 Збор ни ка у оби му од 347 стра на за 
2011. го ди ну. 

Језикданас – гласилоМатицесрпскезакултуруусменеиписанеречи. 
са став Уред ни штва: др ра до ји ца Јо ви ће вић, ака де мик Иван клајн (глав ни и од го-
вор ни уред ник), др Ма то пи жу ри ца, др Ми ло рад ра до ва но вић (се кре тар), ака де-
мик Ми ло сав те шић, др Ми лан Шип ка.

то ком из ве штај ног пе ри о да из штам пе ни је иза шао ни је дан број.

СвескеМатицесрпске, Се ри ја за књи жев ност и је зик. Уред ни штво чи не: 
др Љи ља на су бо тић, др ве сна Бе рић, др са ва Да мја нов, др Бран ко Мом чи ло вић 
и др Јел ка ре ђеп (глав ни уред ник). У про те клом из ве штај ном пе ри о ду из штам пе 
ни је иза шао ни је дан број.

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду за на уч не ча со пи се лек тор ске по сло ве 
оба вља ли су  академик Алек сан дар Мла де но вић , др Љи ља на пе ши кан Љу шта но-
вић, вла ди мир Шо вљан ски, ве ра ва си лић, та тја на пив нич ки Дри нић, др Дој чил 
вој во дић; ко рек тор ске ве ра ва си лић, та тја на пив нич ки Дри нић, Бра ни слав ка ра-
но вић; по сло ве тех нич ког уред ни ка ву ки ца ту ца ков; пре во де ре зи меа на ен гле-
ски др пре драг Но ва ков, на ру ски др Дој чил вој во дић. ком пју тер ски слог за све 
збор ни ке при пре мао је  Мла ден Мо зе тић  „Гра фи чар”, а штам пу „про ме теј” Но ви 
сад и „Иде ал”, Но ви сад. Ле то пис се штам па у ти ра жу од 1000 при ме ра ка, а сви 
збор ни ци у ти ра жу од 500 при ме ра ка.
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еДИ цИ ЈА „пр вА књИ ГА”

Уред ни штво је ра ди ло у са ста ву: Ла сло Бла шко вић, др вла ди сла ва Гор дић 
пет ко вић (глав ни уред ник), Ђор ђе Де спић, Не над Ми ло ше вић, Иван ра до са вље вић.

Об ја вље не су сле де ће књи ге:

– ко ло за 2008. го ди ну: 246. Љи ља на Јо ва но вић, Тех но ло ги ја ма ме, пе сме; 
247. со ња Јан ков, Им пре си о ни стич ки ка дро ви, пе сме; 248. Дра га на Бо шко вић, 
Фа у ме но ло ги ја, по ет ска про за.

– ко ло за 2009. го ди ну: 249. па вле Зе лић, По след ња ве ли ка аван ту ра (збир-
ка), 250. Иван Ан тић, По ри ва ри је (крат ка про за), 251. Иси до ра ве се ли но вић, Фе
но ме но ло ги ја са бла сти (про за).

– ко ло за 2010. го ди ну: 252. вик то ри ја кромб холц, Плес по жи ци, сту ди ја 
105 стр.; 253. Чар на по по вић, Ауто ка ни ба ли зам, пе сме 50 стр. 254. Ја на рас те го-
рац, Исе чак 8, по ет ска про за 91 стр. 255. Ма ри ја цвет ко вић, Ало га рит ми је, по е зи ја 
36 стр.

– ко ло за 2011. го ди ну: 256. Ива на Мак сић, О Те ло Тво ри ме (по е зи ја, стр. 53); 
257. вла ди мир Ће ха, Са мо на клик од те бе (про за, стр. 257); 258. Ива на Ико нић, 
(О)смех Сте ва на Срем ца (про за стр. 258).

Ли ков ну опре му за це ло ко ло осми слио је Иван Фран цу ски, ко рек тор ске по-
сло ве оба ви ла је Јул ки ца Ђу кић а тех нич ко уре ђи ва ње ву ки ца ту ца ков, при пре-
му за штам пу „Гра фи чар” а штам пу штам па ри ја „Иде ал” из Но вог са да. ти раж 
еди ци је је 300 ну ме ри са них при ме ра ка.

еДИ цИ ЈА „стУ ДИ Је О ср БИ МА”

Уре ђи вач ки од бор еди ци је „сту ди је о ср би ма” ра дио је у са ста ву: др Ми ро-
слав еге рић, Ми лош Јев тић, др пре драг пи пер, до пи сни члан сА НУ, за ме ник 
глав ног уред ни ка, др сло бо дан Г. Мар ко вић, др Ми ло рад ра до ва но вић, до пи сни 
члан сА НУ, глав ни уред ник, др Јел ка ре ђеп. еди ци ју за јед нич ки об ја вљу ју Ма-
ти ца срп ска из Но вог са да, За вод за уџ бе ни ке из Бе о гра да и ву ко ва за ду жби на из 
Бе о гра да. ре дак ци ја је ра ди ла па ра лел но и при пре ми ла че ти ри ру ко пи са за штам-
пу. 

пу бли ко ва не су сле де ће књи ге:

2010. 

– Или ја ко нев, Су сре ти у књи жев но сти два ју бли ских на ро да (188 стр.), са 
по го во ром проф. др сло бо да на Ж. Мар ко ви ћа, ре дак тор књи ге је ака де мик ра до-
мир в. Ива но вић. књи га је иза шла као 19. у еди ци ји Сту ди је о Ср би ма.

– Гер хард Не ве клов ски, Срп ске и ју жно сло вен ске те ме (224 стр.), са по го во-
ром ре дак то ра проф. др Ја сми не Гр ко вић Меј џор, до пи сног чла на сА НУ, и проф. др 
Ми ло ра да ра до ва но ви ћа, до пи сног чла на сА НУ. књи гу су ре цен зи ра ли проф. др 
Мир ја на Д. сте фа но вић и проф. др Ма то пи жу ри ца. књи га је об ја вље на као 18. у 
еди ци ји Сту ди је о Ср би ма.
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– Алек сан дар Ал би ја нић, При ло зи о срп ском пред ву ков ском књи жев ном је
зи ку (122 стр.). са ен гле ског књи гу је пре ве ла проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј џор, 
до пи сни члан сА НУ, по го вор је на пи са ла и ре дак ту ру ура ди ла проф. др Љи ља на 
су бо тић. књи га је иза шла као 21. у еди ци ји Сту ди је о Ср би ма.

2011.

– Алојз Шма ус, Сту ди је о ју жно сло вен ској на род ној епи ци број 20 у еди ци-
ји, у ве ли чи ни од 384 стра не. Из бор и пре вод тек сто ва ура дио је  то ми слав Бе кић 
а ре дак ту ру пре во да тек сто ва ура ди ле су мр Ол га Бе кић и др Ма ри ја кле ут, лек-
ту ру др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић, ли ков но ре ше ње Би ља на са вић, ко рек ту-
ру Ма ри ја на ва сић, ком пју тер ски слог та тја на Бо жић. књи га је штам па на у ти ра-
жу од 500 при ме ра ка, а за тро шко ве штам па ња и при пре ме по бри нуо се За вод за 
уџ бе ни ке.

БИ БЛИ О те кА „ЗМА Је вА НА ГрА ДА”

Уред ни ци еди ци је су проф. др слав ко Гор дић и Иван Не гри шо рац. 

У 2008. го ди ни из штам пе је иза шао збор ник По е зи ја Ни ко ле Вуј чи ћа, до бит-
ни ка Зма је ве на гра де за 2002. го ди ну. У при пре ми су збор ни ци о Дра га ну Јо ва но ви-
ћу Да ни ло ву, до бит ни ку Зма је ве на гра де за 2005. го ди ну и Бра ти сла ву р. Ми ла но-
ви ћу, до бит ни ку за 2006. го ди ну, Ива ну Не гри шор цу, до бит ни ку за 2007. го ди ну. 
Лек тор ске и ко рек тор ске по сло ве оба вио је вла ди мир Шо вљан ски, тех нич ки уред-
ник ву ки ца ту ца ков, ком пју тер ски слог „Гра фи чар” а штам пао је „про ме теј” у 
ти ра жу од 300 при ме ра ка. 

У 2009. го ди ни за кљу чен је збор ник по све ћен Ми ро сла ву це ри Ми ха и ло ви-
ћу, до бит ни ку Зма је ве на гра де за 2004. го ди ну.

У 2010. го ди ни пре дат је у штам пу збор ник по све ћен Ми ро сла ву це ри Ми-
ха и ло ви ћу, до бит ни ку Зма је ве на гра де за 2004. го ди ну. то ком 2010. го ди не ура ђен 
је нај ве ћи део по сла на из ра ди збор ни ка о Дра га ну Јо ва но ви ћу Да ни ло ву, до бит-
ни ку Зма је ве на гра де за 2005. го ди ну. Оба вље ни су до го во ри о из ра ди збор ни ка о 
Бра ти сла ву р. Ми ла но ви ћу, до бит ни ку за 2006, Ива ну Не гри шор цу, до бит ни ку за 
2007, Не бој ши Деве таку, до бит ни ку на гра де за 2008. го ди ну, и сло бо да ну Зу ба-
но ви ћу, до бит ни ку за 2009. тек сто ви ни су на ру чи ва ни док се не об ја ве збор ни ци 
о Ми ха и ло ви ћу и Да ни ло ву.

У 2011. го ди ни из штам пе је иза шао збор ник по све ћен Ми ро сла ву це ри Ми-
ха и ло ви ћу, до бит ни ку Зма је ве на гра де за 2004. го ди ну у оби му од 214 стра ни ца. 
Збор ник са др жи пет по гла вља: Две бе се де, Но ви кри тич ки при ло зи, Ски ца за фо
то би о гра фи ју, Гра ђа за би бли о гра фи ју Ми ро сла ва Це ре Ми ха и ло ви ћа и При ло зи.

пО сеБ НА ИЗ ДА њА

пу бли ко ва не су сле де ће књи ге:

2008.

– ра до слав ера ко вић, Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма у оби му од 289 
стра на. ре цен зен ти су проф. др Го ран Мак си мо вић и проф. др са ва Да мја нов. 
Ова књи га је ре зул тат ра да на на уч но и стра жи вач ком про јек ту ре ли го зни 
епо ви срп ских пред ро ман ти ча ра. тех нич ки уред ник књи ге је ву ки ца ту ца-
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ков, ко рек тор ра до слав ера ко вић, ком пју тер ски слог „Гра фи чар”, штам па „про-
ме теј” у ти ра жу од 500 при ме ра ка.

– Бра ни сла ва Је лић, Реч ник при по ве да ка Ла зе Ла за ре ви ћа у оби му од 517 стра-
на, на пра вљен је и ком пакт-диск на ко ји је унет реч ник и кон кор дан си је. ре-
цен зен ти су проф. др Да рин ка Гор тан премк и проф. др ве ра ва сић. Ова 
књи га је ре зул тат ра да на на уч но и стра жи вач ком про јек ту Лек си ка срп ских 
пи са ца. ко рек тор ске по сло ве оба ви ла је Ја сми на Дра жић, тех нич ко уре ђи-
ва ње ву ки ца ту ца ков, ком пју тер ски слог „Гра фи чар”, штам па „про ме теј” у 
ти ра жу од 500 при ме ра ка..

– Реч ник срп ских го во ра Вој во ди не, све ска 8 (ри ба–с), у ре дак ци ји проф. др Дра-
го љу ба пе тро ви ћа, оби ма 209 стра на. И ову све ску је Ма ти ца из да ла у са-
рад њи са Ик „ти ски цвет”. са рад ни ци на овој књи зи су мр све тла на ва ре ни-
ка, мр Де јан Ми ло ра дов, ка та ри на су нај ко, мр Ива на цр њак, са ња ра дој чић, 
ре цен зен ти др Ма то пи жу ри ца и др Дра го Ћу пић. ко рек тор ске по сло ве на ру-
ко пи су ове књи ге оба ви ли су мр све тла на ва ре ни ка, мр Де јан Ми ло ра дов, 
ка та ри на су нај ко и мр Ива на цр њак, тех нич ки уред ник би ла је ву ки ца ту-
ца ков, ком пју тер ски слог је ура дио Мла ден Мо зе тић, „Гра фи чар” а штам пу 
Ли то сту дио, Но ви сад у ти ра жу од 1.000 при ме ра ка.

– Ет но лин гви стич ка и исто риј ска ис тра жи ва ња о Бу њев ци ма, збор ник ра до ва 
са на уч ног ску па одр жа ног 25. ок то бра 2008. го ди не у су бо ти ци за јед но са 
На ци о нал ним са ве том бу ње вач ке на ци о нал не ма њи не. Обим збор ни ка је 163 
стра не. Об ја вље но је 11 ра до ва са по здрав ним го во ри ма и за кључ ци ма са 
ску па. Уред ни ци збор ни ка су проф. др Ма то пи жу ри ца и мр су за на ку јун-
џић Осто јић. ре дак ци о ни од бор су чи ни ли: ака де мик слав ко Га ври ло вић, мр 
су за на ку јун џић Осто јић, проф. др Дра го љуб пе тро вић, др Дра го ње го ван, 
др са ша Мар ко вић, Не вен ка Ба шић пал ко вић. Лек тор ске по сло ве оба ви ла је 
та тја на ра кић, тех нич ки уре ди ла ву ки ца ту ца ков, ком пју тер ски слог „Гра-
фи чар”. Штам пар ске по сло ве оба ви ла је штам па ри ја „Бу дућ ност” Но ви сад. 
ти раж 500 при ме ра ка.

– У то ку 2008. го ди не За вод за уџ бе ни ке (као из вр шни из да вач) об ја вио је 8. 
из да ње Пра во пи са срп ско га је зи ка (ти раж 5500) М. пе ши ка на, Ј. Јер ко ви ћа и 
М. пи жу ри це.

2009. 

– Реч ник срп ских го во ра Вој во ди не, све ска 9 (т, Ћ, У и Ф), у ре дак ци ји проф. 
др Дра го љу ба пе тро ви ћа, оби ма 209 стра на. И ову све ску је Ма ти ца из да ла 
у са рад њи са Ик „ти ски цвет”. са рад ни ци на овој књи зи су мр све тла на ва-
ре ни ка, мр Де јан Ми ло ра дов, ка та ри на су нај ко, мр Ива на цр њак, ре цен зен-
ти др Ма то пи жу ри ца и др Дра го Ћу пић. ко рек тор ске по сло ве на ру ко пи су 
ове књи ге оба ви ли су мр све тла на ва ре ни ка, мр Де јан Ми ло ра дов и ка та-
ри на су нај ко, тех нич ки уред ник би ла је ву ки ца ту ца ков, ком пју тер ски слог 
је ура дио Мла ден Мо зе тић, „Гра фи чар”, а штам пу Ли то сту дио, Но ви сад у 
ти ра жу од 1000 при ме ра ка.

– У то ку 2009. го ди не За вод за уџ бе ни ке (као из вр шни из да вач) об ја вио је 9. 
из да ње Пра во пи са срп ско га је зи ка (ти раж од 5000 при ме ра ка) М. пе ши ка на, 
Ј. Јер ко ви ћа и М. пи жу ри це.

2010. 

– Пра во пис срп ско га је зи ка, из ме ње но и до пу ње но из да ње (у оби му од 508 стра-
на). ре дак тор ска гру па, у са ста ву Ма то пи жу ри ца (глав ни ре дак тор), Ми ло-
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рад Де шић, Бра ни слав Осто јић и Жи во јин ста ној чић, при ре ди ла је из ме ње
но и до пу ње но из да ње Пра во пи са срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске из 1993 (и у 
по но вље ним из да њи ма 1994. и 2002), чи ји је глав ни аутор био Ми тар пе ши-
кан, уз са рад њу са Јо ва ном Јер ко ви ћем и Ма том пи жу ри цом. ре цен зен ти 
пр вог из да ња би ли су па вле Ивић и Дра го Ћу пић, а из ме ње ног и до пу ње ног 
Иван клајн и Дра го Ћу пић.
као про је кат Ма ти це срп ске а у ор га ни за ци ји Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп-
ског је зи ка ак ту ел ни Пра во пис срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске је у из ме ње ном 
и до пу ње ном из да њу. 

– На род на про за у „Ви ли”, сне жа на са мар џи ја (обим од 182 стра не). Ова књи-
га је ре зул тат ра да на про јек ту Ма ти це срп ске Би бли о те ка усме не књи жев
но сти, 13. је по ре ду ко ју Ма ти ца об ја вљу је у ис тои ме ној еди ци ји за јед но са 
Ин сти ту том за књи жев ност и умет ност из Бе о гра да. књи гу су ре цен зи ра ли 
др Ми о драг Ма тиц ки и др Бо шко су вај џић, тех нич ки уре ди ла ву ки ца ту-
ца ков, ком пју тер ски слог ГрА ФИ ЧАр, Но ви сад, а штам пао „про ме теј”, Но ви 
сад у ти ра жу од 500 при ме ра ка.

– На род не пе сме у „Срп скодал ма тин ском ма га зи ну” Ми ло рад ра де вић и Ми о-
драг Ма тиц ки (у оби му 315 стра на). Ова књи га је ре зул тат ра да на про јек ту 
Ма ти це срп ске Би бли о те ка усме не књи жев но сти, 14. је по ре ду ко ју Ма ти-
ца об ја вљу је у ис тои ме ној еди ци ји за јед но са Ин сти ту том за књи жев ност и 
умет ност из Бе о гра да. књи гу су ре цен зи ра ли др сне жа на са мар џи ја и др 
Бо шко су вај џић, тех нич ки уре ди ла ву ки ца ту ца ков, ком пју тер ски слог та-
тја на стој ко вић, Но ви сад, а штам пао кри Мел из Бу ди са ве у ти ра жу од 500 
при ме ра ка.

– Збор ник ра до ва Жан ро ви у срп ској пе ри о ди ци (уре ди ла др ве сна Ма то вић, 
на уч ни са вет ник и ди рек тор Ин сти ту та), „Ито ри ја срп ске књи жев не пе ри о-
ди ке”, књ. 20. 

– Час опи са ча со пи са IV. Срп ска ша љи ва пе ри о ди ка (1850–1870) Жар ка ро шу-
ља (у оби му од 335 стра на). Ова књи га је ре зул тат ра да на про јек ту На у ка о 
књи жев но сти – Исто ри ја срп ске књи жев не пе ри о ди ке књ. 6, као за јед нич ко 
из да ње Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност из Бе о гра да. 
књи гу су ре цен зи ра ли др Дра га на ву ки ће вић и др Ми о драг Ма тиц ки, тех-
нич ки уре ди ла ву ки ца ту ца ков, ком пју тер ски слог ГрА ФИ ЧАр, Но ви сад, а 
штам па ла „Бу дућ ност” из Но вог са да у ти ра жу од 300 при ме ра ка.

– Ре цеп ци ја књи жев ног де ла Ми ло ра да Па ви ћа у све ту, збор ник ра до ва ко ји 
при ре ђу је Иван Не гри шо рац, би ће за кљу чен у фе бру а ру 2011. го ди не и пре-
дат у штам пу. Оче ку је се до пу на већ по сто је ћих тек сто ва да би се по ка за ло 
ка ко је у раз ли чи тим кул ту ра ма ре ги стро ва на смрт Ми ло ра да па ви ћа. Ина-
че, де таљ но је при ка за на ре цеп ци ја у Фран цу ској, Не мач кој, ен гле ској, сАД, 
Ита ли ји, Шпа ни ји, пор ту га ли ји, Ју жној Аме ри ци, Ма ђар ској, Укра ји ни, пољ-
ској, сло ве ни ји, Изра е лу, ки ни, ко ре ји, Ја па ну. Ови опи си не са мо што ја сно 
по ка зу ју раз ме ре ин те ре со ва ња за па ви ће во де ло не го и вр сте чи та ња ко ји-
ма је то де ло би ло под вр га ва но, као и успо не и па до ве у са мој ре цеп ци ји.

2011.

– Пра во пис срп ско га је зи ка, дру го из да ње; пр во из ме ње но и до пу ње но из да ње 
(из 2010) у ти ра жу од 5000 при ме ра ка рас про да то је. Дру го из да ње (та ко ђе у 
ти ра жу од 5000), у ко јем су от кло ње ни уоче ни сит ни ји пре ви ди и штам пар-
ске гре шке (углав ном у реч ни ку), при пре мио је глав ни ре дак тор Ма то пи-
жу ри ца. (при ре ђи ва чу су би ле дра го це на пи са на за па жа ња ре цен зен та акад. 
Ива на клај на, мр Де ја на Ми ло ра до ва и проф. Ми ло ра да те ле ба ка из Ба ња-
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лу ке.) На рав но ни јед не ни дру ге ис прав ке не за ди ру у пра во пи сну нор му. О 
из ла ску из штам пе дру гог из да ња јав ност је оба ве ште на у скло пу про мо ци је 
Ма ти чи них из да ња на Бе о град ском сај му књи га.

– Реч ник срп ско га је зи ка (јед но том ни), ис пра вље но и до пу ње но из да ње у ре-
дак ци ји проф. др Ми ро сла ва Ни ко ли ћа. У ства ри, фор мал но гле да но, ра ди се 
о до штам па ном ти ра жу пр вог из да ња из 2007. у 2000 при ме ра ка (на зна че ни 
ти раж је 5000, а би ло је од штам па но све га 3000). по ред от кла ња ња ма ње-ви ше 
сит ни јих пре ви да, знат но је по бољ ша на лек си ко граф ска об ра да, а има и из-
ме на у из бо ру ре чи. За то се, с раз ло гом, ово мо же сма тра ти дру гим из да њем, 
чи ме су за сад за до во ље не по тре бе на ше кул ту ре за реч ни ком овог оби ма. 
На рав но, ово не би тре ба ло да се схва ти као од ла га ње пла ни ра ног (и под ра-
зу ме ва ног) ра да на при пре ми на ред ног, те мељ но пре ра ђе ног из да ња, ка ко се 
ина че ра ди у дру гим раз ви је ни јим кул ту ра ма. ре дак тор је до брим де лом по-
сту пио пре ма су ге сти ја ма проф. др Дра го љу ба пе тро ви ћа (јед ног од два ју 
ре цен зе на та), об ја вље ним у при ка зу у Ле то пи су Ма ти це срп ске.

– Реч ник срп ских го во ра Вој во ди не, све ска 10 (с по чет ним сло ви ма Х, ц, Ч, Џ 
и Ш), у ре дак ци ји проф. др Дра го љу ба пе тро ви ћа, оби ма 202 стра не са ге о-
граф ским кар та ма, у ти ра жу од 1000 при ме ра ка. И ову све ску је Ма ти ца из-
да ла у са рад њи са Ик „ти ски цвет”. са рад ни ци на овој књи зи су мр све тла на 
ва ре ни ка, мр Де јан Ми ло ра дов, ка та ри на су нај ко, мр Ива на Ће лић, ре цен-
зен ти др Ма то пи жу ри ца и  др Дра го Ћу пић ; кар те је из ра дио мр Де јан Ми-
ло ра дов. ко рек тор ске по сло ве на ру ко пи су ове књи ге оба ви ли су мр Де јан 
Ми ло ра дов, ка та ри на су нај ко и мр Ива на Ће лић, тех нич ки уред ник би ла је 
ву ки ца ту ца ков, ком пју тер ски слог је ура дио Мла ден Мо зе тић, „Гра фи чар” 
а штам пу Ли то сту дио, Но ви сад.

– Дра го љуб пе тро вић, сне жа на Гу ду рић, Фо но ло ги ја срп ско га је зи ка (524 стра-
не; ти раж 1000 при ме ра ка). књи га је об ја вље на за јед но са Ин сти ту том за срп-
ски је зик сА НУ и Бе о град ском књи гом, а ре зул тат је ре а ли за ци је де ла про-
јек та Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој ре пу бли ке ср би је Опис и 
стан дар ди за ци ја срп ско га је зи ка. књи га је про мо ви са на у Бе о гра ду и у Ма-
ти ци срп ској. На про мо ци ји у Ма ти ци 20. ма ја 2011. о књи зи су го во ри ли др 
Зор ка ка шић, кан ди дат фи ло ло шких на у ка ве ра Бо ри сен ко, др Ма ја Мар ко-
вић и ауто ри; про мо ци ју је во дио проф. др Ма то пи жу ри ца. 
На по ме на: На зна че на го ди на из да ња је 2010, али по ја вљи ва ње књи ге ни је 
на ве де но у про шло го ди шњем из ве шта ју.

– Гра ма ти ка и лек си ка у сло вен ским је зи ци ма, збор ник ра до ва са ме ђу народ-
ног на уч ног ску па (одр жа ног у Ма ти ци срп ској и Ин сти ту ту за срп ски је зик 
сА НУ, Бе о град, 5–16 сеп тем бра 2010), у оби му од 594 стра не и ти ра жу од 500 
при ме ра ка. У збор ни ку је об ја вље но 46 ре фе ра та уче сни ка ску па из 15 зе ма-
ља (Бе ло ру си ја, Бу гар ска, ве ли ка Бри та ни ја, Ита ли ја, Ма ке до ни ја, Не мач ка, 
пољ ска, ру си ја, сАД, сло ве ни ја, ср би ја, Фин ска, Хо лан ди ја, Че шка и Швед-
ска). Збор ник је уре дио Уре ђи вач ки од бор у са ста ву: др Алек сан дар Ло ма, 
до пи сни члан сА НУ, проф. др Али на Ма сло ва (ру си ја), проф. др Мо то ки 
Но ма чи (Ја пан), проф. др Бо рис Но рис (Бе ло ру си ја), др Ма то пи жу ри ца, ре дов-
ни про фе сор, др пре драг пи пер, до пи сни члан сА НУ, др ста на ри стић, на уч ни 
са вет ник, др сре то та на сић, ре дов ни про фе сор, ака де мик Зу за на то по лињ ска 
(Ма ке до ни ја/пољ ска), проф. др Бран ко то шо вић (Аустри ја). Глав ни уред ник 
сре то та на сић, а ре цен зен ти су: пре драг пи пер, Ма то пи жу ри ца, ста на ри-
стић, сре то та на сић. ко рек тор ске по сло ве оба ви ла је Ма ри на Ни ко лић, 
при пре му за штам пу Бе о град ска књи га, а штам пу штам па ри ја Бу дућ ност, 
Но ви сад.
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– Фи лип Ви шњић – ме ђаш усме не и умет нич ке по е зи је, збор ник ра до ва са књи-
жев ног на уч ног ску па у Ши ду у ве ли чи ни од 86 стра на. У збор ни ку су об ја-
вље ни ре фе ра ти ауто ра: Ми ро вук са но вић, Кључ не ре чи Фи ли па Ви шњи ћа, 
др слав ко Гор дић, Фи лип Ви шњић из ве ка у век, др Ђор ђе Ђу рић, Фи лип Ви
шњић и Вук у кон тек сту европ ске исто ри је, др Не над Ле ма јић, Исто риј ски 
основ еп ских пе са ма из XVI ве ка о Сре му и ју жној Угар ској, др Ми о драг Ма-
тиц ки, Ис ко рак ка спе ву Фи ли па Ви шњи ћа, др Љи ља на пе ши кан Љу шта но-
вић, Фи лип Ви шњић – пе вач и пе сник, др Ма то пи жу ри ца, На по ме не о је зи ку 
је ди не Ви шњи ће ве пе сме на ста ле у Сре му „Ла зар Му тап и Ара пин”, др Дра-
ган си ме у но вић, Дру мо ви Фи ли па Ви шњи ћа, др сне жа на Ша ран чић Чу ту ра, 
Екс пре сив ност лир ских де та ља у пе сма ма Фи ли па Ви шњи ћа. 

– Иш че ку ју ћи сре ћу или ства ра лач ке му ке сло бо де, еми ли ја Џам бар ски За ви-
шић, стр. 355. ре цен зен ти књи ге су др Оли ве ра ра ду ло вић и др Го ра на ра и-
че вић. 20. ју ла у Ма ти ци срп ској одр жа на је про мо ци ја на ко јој су го во ри ли др 
Оли ве ра ра ду ло вић, Је ле на Ба ла ше вић, проф, др Јо ван по пов и Ни ко ла кај тез.

– Од Мо ра ве до Мо ра ве II, Из исто ри је че шкосрп ских од но са, збор ник ра до ва 
у ве лич ни од 429 стра на. Овај збор ник је ре зул тат са рад ње Ма ти це срп ске и 
Ма ти це мо рав ске. 

– Ре цеп ци ја књи жев ног де ла Ми ло ра да Па ви ћа у све ту. Збор ник ра до ва под 
на ве де ним на сло вом, ко ји при ре ђу је Иван Не гри шо рац, углав ном је за вр шен 
и би ће пре дат у штам пу 2012. го ди не. Оче ки ва ла се, на и ме, до пу на већ по сто-
је ћих тек сто ва (углав ном об ја вљи ва них у Ле то пи су) да би се по ка за ло ка ко 
је у раз ли чи тим кул ту ра ма ре ги стро ва на смрт Ми ло ра да па ви ћа. Ина че, де-
таљ но је при ка за на ре цеп ци ја у Фран цу ској, Не мач кој, ен гле ској, сАД, Ита-
ли ји, Шпа ни ји, пор ту га ли ји, Ју жној Аме ри ци, Ма ђар ској, Укра ји ни, пољ ској, 
сло ве ни ји, Изра е лу, ки ни, ко ре ји, Ја па ну. Ови опи си не са мо што ја сно по-
ка зу ју раз ме ре ин те ре со ва ња за па ви ће во де ло не го и вр сте чи та ња ко ји ма 
је то де ло би ло под вр га ва но, као и успо не и па до ве у са мој ре цеп ци ји.

– Збор ник ра до ва са на уч ног ску па по све ће ног Мла де ну Ле сков цу за штам пу 
при пре ма проф. др Јо ван Де лић.

Лек си ко граф ско оде ље ње

На осно ву ре зул та та по стиг ну тих у на уч но и стра жи вач ком ра ду на про јек-
ти ма Лек си ко граф ског оде ље ња об ја вље не су сле де ће књи ге:

2008.

– Срп ска би бли о гра фи ја да нас, збор ник ра до ва са исто и ме ног на уч ног ску па, 
чи ји је глав ни уред ник проф. др Алек сан дра вра неш. ре дак ту ру је ура ди ла 
Ма ри ја Јо ван цаи, лек ту ру и ко рек ту ру та тја на пив нич ки Дри нић, пре во де са 
ен гле ског Би ља на ра дић Бо ја нић, пре во де са не мач ког све тла на вуч ко вић. 

2009.

– Срп ски би о граф ски реч ник, том IV, И–ка, Но ви сад, 2009.

2010.

– Гра ђа за лек си кон пи са ца Ју го сла ви је, V том, сло во О, Но ви сад, 2010.
– Срп ска ен ци кло пе ди ја, том I, књи га 1 (А–Бе о бан ка), Но ви сад, Бе о град, 2010.
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2011.

– Срп ски би о граф ски реч ник, том V, кв–Мао, Но ви сад, 2011.
– Срп ска ен ци кло пе ди ја, том I књи га 2, Бе ог–Буш, Но ви сад, Бе о град, 2011.

Оде ље ње за дру штве не на у ке

ЗБОр НИ цИ

ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке. – Уред ни штво Збор ни ка Ма
ти це срп ске за дру штве не на у ке у то ку 2008. го ди не ра ди ло је у са ста ву: др Ча слав 
Оцић (глав ни и од го вор ни уред ник), др Бо шко Бо јо вић (Фран цу ска), др та ња Ђа-
јић, др Бра ни слав с. Ђур ђев, др Ма са ју ки Ива та, ино стра ни члан сА НУ (Ја пан), др 
Ми лош Мар ја но вић, др Бо жо Ми ло ше вић, др Ми ло ван Ми тро вић, др Дра го ње-
го ван,  др Ми ли јан по по вић , др Алек сан дра пра шче вић, др пи тер ра дан (Аустра-
ли ја), др во ји слав ста нов чић.

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, 16. мар та 2009. го ди не, иза бра-
но је но во Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке у са ста ву: 
др Гор да на Бла го је вић, др Бо шко Бо јо вић (Фран цу ска), др рај ко Бу квић, др Бра-
ни слав с. Ђур ђев, др Ма са ју ки Ива та, ино стра ни члан сА НУ (Ја пан), др Ми лош 
Мар ја но вић, др Јо ва на Ми лу ти но вић, др Ми ло ван Ми тро вић, др Ду шан Ни ко-
лић, др Дра го ње го ван, др Чла слав Оцић, до пи сни члан сА НУ (глав ни и од гор ни 
уред ник), др пи тер ра дан (Аустра ли ја).

Из штам пе су иза шли сле де ћи бро је ви: 

2008 – из штам пе је иза шла 125. све ска Збор ни ка у оби му 15,60 аутор ских 
та ба ка.

2009 – из штам пе је иза шла 126. све ска Збор ни ка у оби му од 15,00 аутор ских 
та ба ка и 127. и 128. све ска Збор ни ка у оби му од по 17,00 аутор ских та ба ка.

2010 – из штам пе је иза шла 129. све ска у оби му од 14,60 аутор ска та ба ка и 
130. све ска у оби му од 16,32 аутор ска та ба ка.

2011– из штам пе је иза шла св. 134 и све ска 135. све ска 136. овог Збор ни ка за-
кљу че на је 29. сеп тем бра 2011. го ди не, на ко рек ту ри је и до кра ја го ди не ће иза ћи 
из штам пе. У де цем бру ће би ти за кљу че на и че твр та све ска за ову го ди ну, св. 137.

ЗборникМатицесрпскезаисторију. – Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це срп
ске за исто ри ју у то ку 2008. го ди не ра ди ло је у са ста ву: ака де мик Ми лош Бла го-
је вић (глав ни и од го вор ни уред ник), др Љу бо драг Ди мић, ака де мик ва си ли је кре-
стић, ака де мик Че до мир по пов, др Би ља на Ши му но вић Бе шлин.

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, 16. мар та 2009. го ди не иза бра-
но је но во Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це срп ске за исто ри ју: ака де мик Ми лош 
Бла го је вић (глав ни и од го вор ни уред ник), Жар ко Ди мић, ака де мик ва си ли је кре-
стић, др Ана сто лић, др Би ља на Ши му но вић Бе шлин.

Из штам пе су иза шли сле де ћи бро је ви: 

2008 – из штам пе је иза шла 75–76. све ска Збор ни ка у оби му 26,30 аутор ских 
та ба ка.

2009 – из штам пе је иза шла 77–78. све ска Збор ни ка у оби му од 29,22 аутор-
ска та ба ка.
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2010 – из штам пе је иза шла 79–80. све ска Збор ни ка у оби му од 24,73 аутор-
ска та ба ка и 81. све ска Збор ни ка Ма ти це срп ске за исто ри ју у оби му од 15,15 
аутор ских та ба ка.

За сва ких де сет иза шлих бро је ва Збор ни ка Уред ни штво са чи ни би бли о гра-
фи ју, те је та ко и у 81. све сци об ја вљен Са др жај по ауто ри ма, све ска 71–80 (2005– 
2009). 

2011 – из штам пе је иза шла 82. све ска Збор ни ка за 2010. го ди ну, у оби му од 
18,00 аутор ских та ба ка, пре гле да не су ре цен зи је ру ко пи са и за кљу че на је 83. све-
ска Збор ни ка за 2011. у оби му од 18,67 аутор ских та ба ка (пре штам па ња). Оче ку је 
се да Збор ник до по чет ка иду ће го ди не иза ђе из штам пе.

СвескеМатицесрпске–Серијадруштвенихнаука

2010 – у то ку го ди не 50. број Све за ка за кљу чен је и на ла зи се на па у су.
2011 – у то ку го ди не, 50. број Све за ка ста вљен је на сајт Ма ти це срп ске. 

пО сеБ НА ИЗ ДА њА

У окви ру Оде ље ња за дру штве не на у ке у из штам пе су иза шле књи ге:

2008.

– проф. др Ни ко ла Га ће ша , Исто ри ја фа бри ке це мен та у Бе о чи ну. Обим књи ге 
је 18,60 аутор ских та ба ка. ре цен зен ти књи ге су:  ака де мик слав ко Га ври ло вић 
и проф. др Алек сан дар ка саш. струч ни са рад ник на из да ва њу ове књи ге би ла 
је Јул ки ца Бо а ров. Лек ту ру и ко рек ту ру ура ди ла је та тја на пив нич ки Дри нић 
и са чи ни ла је ре ги стар лич них име на. тех нич ки уред ник је ву ки ца ту ца ков. 
ком пју тер ски слог ура ди ла је сла ђа на Но ва ко вић, а штам пу „про ме теј”, Но ви 
сад. Штам па ње ове књи ге омо гу ћи ли су по кра јин ски се кре та ри јат за обра-
зо ва ње и кул ту ру и Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој ре пу бли ке 
ср би је.

2009. 

– Из ве штај фран цу ских ди пло ма та из Бе о гра да у вре ме Ре во лу ци је 1848/1849. 
(збор ник до ку ме на та) ко ју је при ре ди ла за штам пу проф. др Љу бо мир ка 
кр кљуш. књи га је про ис те кла из про јек та Оде ље ња за дру штве не на у ке Ма-
ти це срп ске Срп ски на ци о нал ни по крет у аустриј ској ца ре ви ни 1790–1861. 
ру ко пис су ре цен зи ра ли ака де мик Че до мир по пов и  ака де мик слав ко Га ври-
ло вић . Лек ту ру срп ског тек ста ра ди ла је Мир ја на Зр нић, лек ту ру фран цу ског 
тек ста др Ана то пољ ка, а ко рек ту ру ве ра ва си лић. Глав ни уред ник из да ња је 
проф. др Ми ло ван Ми тро вић. За из да ва ча: проф. др Ду шан Ни ко лић. струч-
ни са рад ник је Јул ки ца Бо а ров, тех нич ки уред ник ву ки ца ту ца ков. ко мју-
тер ски слог је ура дио Мла ден Мо зе тић, „Гра фи чар”, Но ви сад, а штам пу 
„Иде ал”, Но ви сад. Об ја вљи ва ње ове књи ге фи нан си ра ли су Ми ни стар ство 
за на у ку ре пу бли ке ср би је и по кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње и на у-
ку. ве ли чи на ру ко пи са из но си 26,00 аутор ских та ба ка.

– Ба нат ско се ло. Дру штве не и кул тур не про ме не. Гај и Ду бо вац, проф. др Ни-
ко ле Ф. пав ко ви ћа. ру ко пис се на сла ња на про је кат Оде ље ња На се ље и ста
нов ни штво Вој во ди не. ре цен зен ти овог ру ко пи са су др Мир ја на Ма луц ков и 
др Ду шан Др ља ча. Глав ни и од го вор ни уред ник књи ге је проф. др Љу бо-
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мир ка кр кљуш. Из да ва чи су проф. др Ду шан Ни ко лић и Ђу ри ца Ђу кић, лек-
тор и ко рек тор сло бо дан Но вок мет, пре во ди лац Не над пе ри шић, а при пре му 
и штам пу ура ди ла је „Чи го ја штам па”. пу бли ко ва ње ове књи ге омо гу ћи ло је 
Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој ре пу бли ке ср би је и Ме сна за-
јед ни ца Гај. ве ли чи на књи ге је 70,00 аутор ских та ба ка.

– Сту ди је из при вред не и дру штве не исто ри је Вој во ди не и Сла во ни је од кра ја 
XVII до сре ди не XIX ве ка, дру га књи га,  ака де мика слав ка Га ври ло ви ћа . ре цен-
зен ти књи ге су:  проф. др Ни ко ла Л. Га ће ша  и проф. др Алек сан дар ка саш. 
Глав ни и од гвор ни уред ник је проф. др Љу бо мир ка кр кљуш. За из да ва ча 
проф. др Ду шан Ни ко лић. струч ни са рад ник на књи зи је Јул ки ца Бо а ров, лек-
тор и ко рек тор Мир ја на Зр нић, пре во ди лац на не мач ки је зик све тла на вуч-
ко вић, ре ги стар је са чи ни ла та тја на пив нич ки Дри нић, а тех нич ки уред ник 
ву ки ца ту ца ков. ком пју тер ски слог је ра дио Мла ден Мо зе тић, „Гра фи чар”, 
Но ви сад, а штам пу „Ал фа граф”, пе тро ва ра дин. Штам па ње ове књи ге је 
фи нан си рао Град Но ви сад, Град ска упра ва за кул ту ру. ве ли чи на ру ко пи са 
из но си 38,00 аутор ских та ба ка.

2010.

– Се о ба у Ма ти цу. Оп ти ра ње Ср ба у Ма ђар ској 1920–1931, I том и Се о ба у 
Ма ти цу. Спи ско ви срп ских оп та на та у Ма ђар ској 1920–1931, II том, др Гој ка 
Ма ло ви ћа. књи га је иза шла из штам пе мар та ме се ца 2010. го ди не. ве ли чи на 
књи ге је 127 аутор ских тба ка. За ру ко пис књи ге Се о ба у Ма ти цу Оде ље ње 
је би ло за ин те ре со ва но јер се те ма књи ге по кла па са ра ни јим пред ло зи ма у 
Оде ље њу да се по кре ну ис тра жи ва ња на ову те му. ре цен зен ти књи ге су проф. 
др Ни ко ла Га ће ша и проф. др Љу бо драг Ди мић, глав ни и од го вор ни уред ник 
је проф. др Љу бо мир ка кр кљуш. За из да ва ча: проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не-
рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, и Љу бо мир Алек сов, пред сед ник са мо у пра ве 
ср ба у Ма ђар ској. струч ни са рад ник на књи зи је Јул ки ца Бо а ров, а лек тор и 
ко рек тор Мир ја на Зр нић. тех нич ки је књи гу уре ди ла ву ки ца ту ца ков. ком-
пју тер ски слог ра ди ла је сла ђа на Но ва ко вић, а штам па ла је штам па ри ја „сти-
лос”, Но ви сад. Штам па ње ове књи ге по мо гли су по кра јин ски се кре та ри јат 
за кул ту ру Ап вој во ди не и Јав на фон да ци ја за на ци о нал не и ет нич ке ма њи-
не у Ма ђар ској.

– На се ља Вој во ди не, Ге о граф ска син те за, проф. др сло бо да на Ћур чи ћа. књи-
га је иза шла из штам пе ма ја ме се ца 2010. го ди не. ре зул тат је ра да на ду го го-
ди шњем про јек ту Оде ље ња Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке На се ља и 
ста нов ни штво вој во ди не. На се ља Бач ке, На се ља Сре ма, На се ља Ба на та су 
мо но гра фи је ко је су већ об ја вље не као ре зул тат ис тра жи вач ког ра да на овом 
про јек ту. Обим ру ко пи са из но си 23,00 аутор ска та ба ка. ре цен зен ти су проф. 
др ср бо љуб ста мен ко вић и проф. др Мир ко Гр чић. Глав ни и од го вор ни уред-
ник књи ге је проф. др Љу бо мир ка кр кљуш. За из да ва ча: проф. др Ду шан 
Ни ко лић. струч ни са рад ник на књи зи је Јул ки ца Бо а ров, лек тор и ко рек тор 
Мир ја на Зр нић, а тех нич ки уред ник ву ки ца ту ца ков. слог је ра дио Љу бо мир 
стан ко вић, а штам пу „вер зал”, Но ви сад. Штам па ње књи ге фи нан си рао је 
Град Но ви сад, Град ска упра ва за кул ту ру. 

– Ми ле ва Ма рић Ајн штајн. Жи вот са Ал бер том Ајн штај ном, др рад ми ле Ми-
лен ти је вић. по чет ком ок то бра 2010. го ди не књи га је иза шла из штам пе. ве ли-
чи на књи ге из но си 41 аутор ски та бак. ре цен зен ти књи ге су: Ђор ђе У. кр стић 
и ака де мик Че до мир по пов. Глав ни и од го вор ни уред ник је проф. др Љу бо-
мир ка кр кљуш, а уред ник из да ња вла ди мир Да ви до вић. За из да ва ча: проф. 
др Ду шан Ни ко лић. књи гу је тех нич ки уре ди ла ву ки ца ту ца ков. пре вод са 
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ен гле ског је зи ка ура ди ла је Ма ри ја Ги цић пу сло јић, а лек ту ру и ко рек ту ру 
ве ра ва си лић. Идеј но ре ше ње и при пре му ко ри ца да ли су ву ки ца ту ца ков, 
Фи лип Ма ле тић и па вле пе јак. ком пју тер ски слог: Мла ден Мо зе тић „Гра-
фи чар”, а штам пу је ура ди ла штам па ри ја „Бу дућ ност” у Но вом са ду. Штам-
па ње књи ге фи нан сиј ски је омо гу ћи ла аутор ка др рад ми ла Ми лен ти је вић.

2011. 

– Ма ти ца срп ска 1941–1951. го ди на, мр Не на да До шли ћа. то је ру ко пис ко ји 
се осла ња на ду го го ди шњи про је кат Оде ље ња Ма ти це срп ске за дру штве не 
на у ке Исто ри ја Ма ти це срп ске. ру ко пис су ре цен зи ра ли др Би ља на Ши му-
но вић Бе шлин и проф. др Љу бо драг Ди мић. Глав ни и од го вор ни уред ник књи-
ге је проф. др Љу бо мир ка кр кљуш. За из да ва ча – проф. др Ду шан Ни ко лић. 
струч ни са рад ник на књи зи би ла је Јул ки ца Бо а ров, лек тор и ко рек тор ве ра 
ва си лић, тех нич ки уред ник ву ки ца ту ца ков. ком пју тер ски слог је ура ди ла 
сла ђа на Но ва ко вић, а књи гу је штам па ла штам па ри ја „Бу дућ ност”, Но ви сад.

Оде ље ње за при род не на у ке
ЗборникМатицесрпскезаприродненауке. – Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це 

срп ске за при род не на у ке ра ди ло је у са ста ву: ака де мик ру долф ка сто ри (глав ни и 
од го вор ни уред ник), проф. др слав ка Га јин (се кре тар Уред ни штва), проф. др Ла-
зар Дов ни ко вић, проф. др Дар ко ка пор, проф. др Ла зар Леп ша но вић, ака де мик во-
ји слав Ма рић, проф. др сло бо дан пе тро вић, проф. др сло бо дан Ћур чић, проф. др 
Ива на Мак си мо вић. стра ни чла но ви (Con sul ting Edi tors): проф. др Ата нас Ата на-
сов (Бу гар ска), др пи тер Хо кинг (Pеter Hoc king, Аустра ли ја), проф. др Мо ник си-
мондс (Mo ni que Sim monds, ве ли ка Бри та ни ја), проф. др Гин тер Ши линг (Günter 
Schil ling, Не мач ка), проф. др Ђерђ ва ра љаи (Gyorgy Va rallyay, Ма ђар ска).

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, 16. мар та 2009. го ди не, иза бра-
но је но во Уред ни штво у са ста ву: др слав ка Га јин (се кре тар), др вас кр си ја Ја њић, 
др ви дој ко Јо вић, др Дар ко ка пор, ака де мик ру долф ка сто ри (глав ни и од го вор ни 
уред ник), др Ла зар Леп ша но вић, др Ива на Мак си мо вић, ака де мик во ји слав Ма рић, 
др сло бо дан Ћур чић. (Con sul ting Edi tors): др Ата нас Ата на сов (Бу гар ска), др пи тер 
Хо кинг (Аустра ли ја), др Алех роц кин (Бе ло ру си ја), др Мо ник си мондс (ве ли ка 
Бри та ни ја), др стан ко сто јиљ ко вић (USA), др Гин тер Ши линг (Не мач ка), др Ђерђ 
ва ра љаи (Ма ђар ска).

Из штам пе су иза шли сле де ћи бро је ви: 
2008 – из штам пе је иза шла 114. и 115. све ска Збор ни ка у оби му од 17,80 

аутор ских та ба ка.
2009 – из штам пе је иза шла 116. и све ска Збор ни ка у оби му од 41,60 аутор-

ских та ба ка као и 117. све ска Збор ни ка.
2010 – из штам пе је иза шла 118. све ска Збор ни ка у оби му од 17,00 аутор ских 

та ба ка.
2011 – из штам пе је иза шла 119. све ска Збор ни ка за 2010. го ди ну у оби му од 

16,65 а.т. 
– из штам пе је иза шла 120. све ска Збор ни ка за 2011. у оби му 34,00 а. т. то је 

све ска у ко јој су об ја вље на са оп ште ња са 4. ме ђу на род ног на уч ног ску па под на-
зи вом Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе. За кљу че на је 121. све ска Збор ни ка 
за 2011. го ди ну у оби му (пре штам па ња) 15,65 а. т. све ска са др жи, осим ре дов но 
при сти глих ру ко пи са, још осам са оп ште ња са 4. ме ђу на род ног на уч ног ску па Ми
ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе. Оче ку је се њен из ла зак из штам пе до кра ја 
го ди не.
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СвескеМатицесрпске, серијаприроднихнаука.

Из штам пе ни је иза шла ни јед на све ска у овом из ве штај ном пе ри о ду.

пО сеБ НА ИЗ ДА њА

У окви ру Оде ље ња за при род не на у ке из штам пе су иза шле сле де ће књи ге:

2008.

– проф. др смиљ ка Ши мић, Бес кич ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре, пр ви 
том. Мо но гра фи ја је про ис те кла као ре зул тат ра да јед ног бро ја ис тра жи ва ча 
у окви ру ви ше го ди шњег про јек та Оде ље ња Ма ти це срп ске за при род не на у-
ке Фа у на Фру шке го ре. ру ко во ди лац про јек та и еди тор мо но гра фи је је проф. 
др смиљ ка Ши мић. пр ву све ску ове мо но гра фи је чи ни се дам на уч них ра до-
ва. ре цен зен ти су: др Је но Ј. пур гер (Jеnö J. Pur ger, Ма ђар ска) и проф. др 
вла ди мир т. кр пач (Ма ке до ни ја). књи га је штам па на на ен гле ском је зи ку са 
обим ним ре зи ме ом на срп ском је зи ку. ве ли чи на мо но гра фи је из но си 16 аутор-
ских та ба ка. струч ни са рад ник на из да ва њу ове мо но гра фи је би ла је Јул ки-
ца Бо а ров, лек тор и пре во ди лац ен гле ског тек ста би ла је стан ка Ма те ја шев, 
лек тор за срп ски текст ве ра ва си лић, ко рек тор Да рин ка ру шкуц, а тех нич-
ки уред ник ву ки ца ту ца ков. ком пју тер ски слог ра дио је „Ла сер сту дио”, а 
штам пу „про ме теј”, Но ви сад. Штам па ње ове мо но гра фи је фи нан сиј ски је 
омо гу ћи ло Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој ре пу бли ке ср би је.

– др пал Бо жа, др Не да Ми ми ца Ду кић, мр Би ља на Бо жић, мр Го ран Анач ков, 
Би о ло шки ак тив на је ди ње ња би ља ка Фру шке го ре, том II – тер пе но и ди I, 
етар ска уља (Bi o lo giclly ac ti ve com po unds of plants in the Fruš ka Go ra mo un
ta in Vol II – Ter pe no ids I, Es sen ti al oils). књи га је ре зул тат про у ча ва ња Фру-
шке го ре са аспе ка та при род них на у ка из про јек та под на зи вом Би о ло шки 
ак тив не ма те ри је би ља ка Фру шке го ре. Оде ље ње је при хва ти ло три по зи-
тив не ре цен зи је ко је су на пи са ли: др вла ди мир влчев (Бу гар ска), др Ма ри ја 
ку ла ди (Грч ка), др ра ди ша Јан чић (Бе о град). књи га је штам па на на ен гле-
ском је зи ку са ре зи ме ом на срп ском, као и прет ход на књи га из овог про јек-
та. ве ли чи на ове мо но гра фи је из но си 18 аутор ских та ба ка. струч ни са рад-
ник на из да ва њу ове мо но гра фи је би ла је Јул ки ца Бо а ров, лек тор за срп ски 
је зик ве ра ва си лић, лек тор и пре во ди лац на ен гле ски је зик Да ни ца Ада мо-
вић, ко рек тор ве ра ва си лић, тех нич ки уред ник ву ки ца ту ца ков. ком пју тер-
ски слог ра дио је „Ла сер сту дио”, а штам пу „про ме теј”, Но ви сад. Штам па ње 
ове мо но гра фи је фи нан сиј ски је омо гу ћи ло Ми ни стар ство за на у ку и тех но-
ло шки раз вој ре пу бли ке ср би је.

– Жи вот и смрт би о ло шких би ћа, збор ник ра до ва са на уч ног ску па, одр жа ног 
28. ма ја 2008. го ди не у Ма ти ци срп ској, а у окви ру ду го го ди шњег ис тра жи-
вач ког про јек та Оде ље ња Ма ти це срп ске за при род не на у ке – Чо век и при ро-
да. ре зул та ти до са да шњих ис тра жи ва ња у окви ру овог про јек та са оп ште ни су 
на три на уч на ску па и у три штам па на збор ни ка ра до ва (Здра вље љу ди у Вој
во ди ни, 2001; За ра зна и па ра зи тар на обо ље ња љу ди и жи во ти ња у Вој во ди ни, 
2003; Атро фич ноде ге не ра тив на ста ња обо ље ња љу ди у Вој во ди ни, 2006).

2009. 

– Мо но граф ска сту ди ја под на зи вом Бес кич ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре, 
II том. Мо но гра фи ја је про ис те кла као ре зул тат ра да јед ног бро ја ис тра жи-
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ва ча у окви ру ви ше го ди шњег про јек та Оде ље ња Ма ти це срп ске за при род не 
на у ке Фа у на Фру шке го ре. ру ко во ди лац про јек та и еди тор мо но гра фи је је проф. 
др смиљ ка Ши мић. Дру гу све ску ове мо но гра фи је чи ни осам на уч них ра до-
ва. ре цен зен ти су: др Је но Ј. пур гер (Ма ђар ска) и др вла ди мир т. кр пач 
(Ма ке до ни ја). књи га је штам па на на ен гле ском је зи ку са ре зи ме и ма ру ко-
пи са на срп ском је зи ку и дво је зич ним пред го во ром. ве ли чи на мо но гра фи је 
из но си око 25,00 аутор ских та ба ка. Глав ни и од го вор ни уред ник је ака де мик 
ру долф ка сто ри. струч ни са рад ник на из да ва њу ове мо но гра фи је би ла је 
Јул ки ца Бо а ров. За из да ва ча: проф. др Ду шан Ни ко лић. Лек тор и пре во ди лац 
ен гле ског тек ста стан ка Ма те ја шев, лек тор за срп ски текст и обе ле жа ва ње 
ве ра ва си лић, ко рек тор ве ра ва си лић, тех нич ки уред ник ву ки ца ту ца ков. 
ком пју тер ски слог ра дио је вла ди мир ва тић „Гра фит”, Но ви сад, а штам пу 
„Ал фа граф”, пе тро ва ра дин. Аутор фо то гра фи је на ко ри ца ма је Жи во јин ку-
зма но вић, а ди зајн ко ри ца је ура дио Дра ги ша са вић. Штам па ње ове књи ге 
омо гу ћи ло је Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој ре пу бли ке ср би је.

– Мо но гра фи ја Фа у на осо ли ких му ва (Dip te ra, Syrp hi dae) у ри то ви ма Вој во ди
не, ауто ра смиљ ке Ши мић, Ан те ву ји ћа, сне жа не ра ден ко вић, пре дра га ра-
ди ши ћа, Зо ри це Не дељ ко вић. то је ру ко пис ко ји је про ис те као из ис тра жи-
ва ња на про јек ту Ри то ви Вој во ди не (но си лац про јек та проф. др Ан те ву јић). 
Мо но гра фи ју су по зи тив но ре цен зи ра ли др Дра га на рај ко вић и проф. др ру-
жи ца ра та јац. ве ли чи на ове мо но гра фи је из но си 23,20 аутор ска та ба ка. Глав ни 
и од го вор ни уред ник је ака де мик ру долф ка сто ри. За из да ва ча: проф. др Ду-
шан Ни ко лић. струч ни са рад ник на об ја вљи ва њу ове мо но гра фи је би ла је 
Јул ки ца Бо а ров, а тех нич ки уред ник ву ки ца ту ца ков. Лек тор и ко рек тор је 
ве ра ва си лић, ди зајн ко ри ца Је ле на Ачан ски. ком пју тер ски слог вла ди мир 
ва тић, штам па „кри Мел”, Бу ди са ва. Аутор фо то гра фи је на ко ри ца ма је мр 
Зо ри ца Не дељ ко вић (He lop hi lus tri vit ta tus – F a  b r i  c i  u s , 1805) и ко виљ-
ско-пе тро ва ра дин ски рит – те ки је. Штам па ње ове књи ге је омо гу ћи ло Ми-
ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој ре пу бли ке ср би је.

2010. 

– Бес кич ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре, III том. У окви ру Оде ље ња Ма ти-
це срп ске за при род не на у ке по ло ви ном го ди не је за вр ше на мо но граф ска 
сту ди ја под на зи вом Бес кич ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре, III том. тре-
ћи том мо но гра фи је је про ис те као (та ко ђе и прет ход на два) као ре зул тат ра-
да ис тра жи ва ча у окви ру ви ше го ди шњег про јек та Оде ље ња Ма ти це срп ске 
за при род не на у ке Фа у на Фру шке го ре. ру ко во ди лац про јек та и еди тор мо-
но гра фи је је проф. др смиљ ка Ши мић. ре цен зен ти су: др Је но Ј. пур гер 
(Ма ђар ска) и вла ди мир т. кр пач (Ма ке до ни ја). ру ко пис је у фа зи са ко јом 
мо же мо кон ку ри са ти за фи нан сиј ска сред ства за штам па ње. Два то ма ове 
мо но гра фи је већ су иза шла као ре зул тат на уч но и стра жи вач ког ра да на овом 
про јек ту Оде ље ња Ма ти це срп ске за при род не на у ке.

– Ри то ви Бач ке. Ге о граф ске ка рак те ри сти ке ису ши ва ња, ко ри шће ње и за
шти та при ро де, др вла ди ми ра сто ја но ви ћа, др Дра го сла ва па ви ћа и Ми-
ну че ра Ме са ро ша. Из ис тра жи ва ња на про јек ту ри то ви вој во ди не – ју че, да-
нас, су тра (но си лац про јек та проф. др Ан те ву јић) про ис те као је и дру ги 
ру ко пис – Ри то ви Бач ке. Ге о граф ске ка рак те ри сти ке ису ши ва ња, ко ри шће
ње и за шти та при ро де, др вла ди ми ра сто ја но ви ћа, др Дра го сла ва па ви ћа 
и Ме са рош Ми ну чера. ре цен зен ти ру ко пи са су проф. др сло бо дан Ћур чић и 
проф. др Жи ван Бог да но вић. ру ко пис је спре ман за про це ду ру штам па ња. 
Не до ста ју фи нан сиј ска сред ства. 
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– Исто ри ја апо те кар ства Вој во ди не, мр Или је сав ко ва. ру ко пис је за вр шен. 
то је ру ко пис ко ји је про ис те као из ду го го ди шњег про јек та Оде ље ња Исто-
ри ја ме ди ци не и здрав стве не кул ту ре на тлу да на шње вој во ди не. ре цен зен-
ти су проф. др Јо ван Мак си мо вић и проф. др Дра ги ша по по вић. ру ко пис је 
спре ман за кон ку ри са ње за фи нан сиј ска сред ства за штам па ње.

– Биљ ни свет Ла бу до вог ок на, гру пе ауто ра, је сте мо но граф ски при каз ко ји је 
на стао као је дан од ре зул та та ис тра жи ва ња у окви ру ви ше го ди шњег мул ти-
ди сци пли нар ног про јек та Оде ље ња Ма ти це срп ске за при род не на у ке под 
на зи вом Ри то ви Вој во ди не – ју че, да нас, су тра. ру ко пис се на ла зи на ре цен-
зи ји код проф. др сне жа не ра ду ло вић и проф. др Љи ља не Ни ко лић.

2011.

– Бес кич ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре, III том. тре ћи том мо но гра фи је је 
про ис те као (та ко ђе и прет ход на два) као ре зул тат ра да гру пе ис тра жи ва ча у 
окви ру ви ше го ди шњег про јек та Оде ље ња Ма ти це срп ске за при род не на у ке 
Фа у на Фру шке го ре. ру ко во ди лац про јек та и еди тор мо но гра фи је је проф. 
др смиљ ка Ши мић. ре цен зен ти су: др Је но Ј. пур гер (Ма ђар ска) и вла ди мир 
т. кр пач (Ма ке до ни ја). Два то ма ове мо но гра фи је већ су иза шла из штам пе 
као ре зул тат на уч но и стра жи вач ког ра да на овом про јек ту Оде ље ња Ма ти це 
срп ске за при род не на у ке.

– Ри то ви Вој во ди не – ју че, да нас, су тра (но си лац про јек та проф. др Ан те ву-
јић), одав де је про ис те као ру ко пис – Ри то ви Бач ке. Ге о граф ске ка рак те ри
сти ке ису ши ва ња, ко ри шће ње и за шти та при ро де, вла ди ми ра сто ја но ви ћа, 
Дра го сла ва па ви ћа и Ми ну че ра Ме са ро ша. ре цен зен ти ру ко пи са су проф. 
др сло бо дан Ћур чић и проф. др Жи ван Бог да но вић.

– Ма кро фит ска фло ра и ве ге та ци ја Ла бу до вог ок на, ру жи це Игић, Драганe 
ву ков, Ду брав ке Ми лић, Бо же па ла, Го ра на Анач ко ва је сте мо но граф ски 
при каз ко ји је на стао као је дан од ре зул та та ис тра жи ва ња у окви ру ви ше го-
ди шњег мул ти ди сци пли нар ног про јек та Оде ље ња Ма ти це срп ске за при-
род не на у ке под на зи вом Ри то ви Вој во ди не – ју че, да нас, су тра. ру ко пис су 
ре цен зи ра ли проф. др сне жа на ра ду ло вић и проф. др Љи ља на Ни ко лић.

– ру ко пис Исто ри ја апо те кар ства Вој во ди не, Или је сав ко ва про ис те као је из 
ду го го ди шњег про јек та Оде ље ња Исто ри ја ме ди ци не и здрав стве не кул ту
ре на тлу да на шње Вој во ди не. ре цен зен ти су проф. др Јо ван Мак си мо вић и 
проф. др Дра ги ша по по вић.

Оде ље ње за ли ков не умет но сти
ЗБОр НИк

ЗборникМатицесрпскезаликовнеуметности. – Уред ни штво Збор ни ка Ма
ти це срп ске за ли ков не умет но сти ра ди ло је у сле де ћем са ста ву: проф. др Алек-
сан дар ка ди је вић (глав ни и од го вор ни уред ник), доц. др Ми о драг Мар ко вић, проф. 
др Ли ди ја Ме ре ник, доц. др Не над Ма ку ље вић и др ко кан Гр чев (ско пље, Ма ке-
до ни ја).

Из штам пе су иза шли сле де ћи бро је ви:
2008 – из штам пе је иза шла све ска Збор ни ка број 36. 
2009 – иза шла је из штам пе све ска Збор ни ка број 37.
2010 – иза шла је из штам пе све ска Збор ни ка број 38.
2011 – иза шла је из штам пе све ска Збор ни ка број 39. ре дак ци ја је са ку пи ла 

до во љан број тек сто ва и за бр. 40/2012. са ку пља ју се ра до ви и за бр. 41/2013. 
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пО сеБ НА ИЗ ДА њА

У окви ру Оде ље ња за ли ков не умет но сти из штам пе су иза шле сле де ће књи ге:

2008.

– др Ја сна Јо ва нов, Сте ван Алек сић. књи га је об ја вље на у су и зда ва штву са Га-
ле ри јом па вле Бе љан ски. ре цен зен ти су проф. др Ми о драг Јо ва но вић и проф. 
др Ми ро слав ти мо ти је вић. Обим књи ге је 30 штам пар ских та ба ка. Лек ту ру, 
ко рек ту ру и ре ги стар ура ди ла је та тја на пив нич ки Дри нић. пре во ди лац ре-
зи меа на ен гле ски је зик је др пре драг Но ва ков. Ли ков но-гра фич ки уред ник 
је Алек сан дра са вић. струч ни са рад ник је Мар та ти шма. ком пју тер ски слог 
и пре лом ура дио је Ми ро слав Га жо. књи гу је од штам па ла штам па ри ја Da ni el 
Print, Но ви сад. ти раж je 500 при ме ра ка.

– доц. др Ми ро сла ва ко стић, Ја ков Ор фе лин и ње го во до ба. ре цен зен ти су проф. 
др Ми ро слав ти мо ти је вић и доц. др Не над Ма ку ље вић. Ова књи га је из да та 
у су и зда ва штву Ма ти це срп ске и Га ле ри је Ма ти це срп ске. књи га је оби ма 
51,63 штам пар ска та ба ка. књи гу је од штам па ла штам па ри ја Offset Print, Но-
ви сад. ти раж je 500 при ме ра ка.

– мр Зо ран ра кић, Цр кве св. Ди ми три ја и св. Са ве у Хи лан да ру. су и зда вач при 
об ја вљи ва њу ове књи ге би ло je Дру штво при ја те ља све те Го ре. ре цен зен ти 
су ака де мик Гој ко су бо тић и проф. др сре тен пет ко вић. Лек ту ру, ко рек ту ру 
и ре ги стар ура ди ла је Ива на Иг ња то вић. пре во ди лац ре зи меа на ен гле ски 
је зик је сте проф. др ве се лин ко стић, а пре вод на но во грч ки ву ко са ва сте ва-
но вић. тех нич ки уред ник је ву ки ца ту ца ков. струч ни са рад ник је Мар та ти-
шма. Об ра ду и пре лом илу стра ци ја ура дио је вла ди мир Џа мић. ком пју тер-
ски слог ура дио је Гра фи чар, Но ви сад. књи га је оби ма 33 штам пар ска та ба ка 
и од штам па ла ју је штам па ри ја пу бли кум, Бе о град. ти раж je 1000 при ме ра ка.

2009.

– ста ни слав Жив ко вић, Не у ни шти ви свет ду хов не ле по те. Има око 70 ода-
бра них тек сто ва, сто ти нак илу стра ци ја, као и би бли о гра фи ју ауто ра. Увод ну 
сту ди ју на пи сао је Дра ган Јо ва но вић Да ни лов. ре цен зен ти су проф. др Бран-
ко ву јо вић и мр ти ја на пал ко вље вић.

– то ме се ра фи мов ски – Спо ме ни ци и спо менобе леж ја. пи сци увод них тек-
сто ва су ака де мик Де јан Ме да ко вић, ака де мик цве тан Гро зда нов. ре цен зент 
је проф. др ста ни слав Жив ко вић.

2010.

– др во ји слав Ма тић, Ма на стир Ши ша то вац.

Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку
ЗБОр НИк

ЗборникМатицесрпскезасценскеуметностиимузику. Уред ни штво је 
ра ди ло у сле де ћем са ста ву: проф. др Мир ја на ве се ли но вић Хоф ман, др Зо ран т. Јо-
ва но вић, проф. др ка та лин ка ич,  проф. др Бо жи дар ко ва чек  (глав ни и од го вор ни 
уред ник), проф. др Да ни ца пе тро вић (за ме ник глав ног и од го вор ног уред ни ка), 
проф. др Ду шан рњак, ака де мик Ди ми три је сте фа но вић, проф. др Ја дви га соп чак 
(пољ ска) и мр Ду шан Ми ха лек (Изра ел).
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Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку ра ди ло 
је у сле де ћем са ста ву по име но ва њу од сед ни це Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске 
одр жа не 16. мар та 2009. го ди не: проф. др Мир ја на ве се ли но вић Хоф ман, др Зо ран 
т. Јо ва но вић, (глав ни и од го вор ни уред ник), проф. др ка та лин ка ич, проф. др Да-
ни ца пе тро вић (за ме ник глав ног и од го вор ног уред ни ка), проф. др Ду шан рњак, 
ака де мик Ди ми три је сте фа но вић, проф. др Ја дви га соп чак (пољ ска) и мр Ду шан 
Ми ха лек (Изра ел). 

Из штам пе су иза шли сле де ћи бро је ви:
2008 – из штам пе су иза шле че ти ри све ске Збор ни ка број 36, 37 и број 38 и 

39 за 2008. 
2009 – из штам пе су иза шле две све ске Збор ни ка број 40 и 41.
2010 – из штам пе су иза шле две све ске Збор ни ка број 42 и 43.
2011 – од штам па не су две све ске Збор ни ка број 44 и 45 за 2011. го ди ну. све-

ска бр. 45 по све ће на је про сла ви 150-го ди шњи це срп ског на род ног по зо ри шта у 
Но вом са ду.

СвескеМатицесрпске–Серијауметности. 

то ком из ве штај ног пе ри о да ни је иза шла ни јед на све ска.

пО сеБ НА ИЗ ДА њА

У окви ру Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку из штам пе су иза шле сле-
де ће књи ге:

2008. 

– др ве сна крч мар, Дра ма ти за ци је у вре ме ну – По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла 
Иве Ан дри ћа, дру ги том. ре цен зен ти су проф. др пе тар Мар ја но вић и проф. 
др Жив ко по по вић. књи га је оби ма 20,36 штам пар ских та ба ка. Лек ту ру, ко-
рек ту ру и ре ги стар књи ге ура ди ла је аутор ка. пре во ди лац ре зи меа на ен гле-
ски је зик је др пре драг Но ва ков. тех нич ки уред ник је ву ки ца ту ца ков. струч-
ни са рад ник је Мар та ти шма. ком пју тер ски слог ура дио је „Гра фи чар”, Но ви 
сад. књи гу је од штам пао „про ме теј”, Но ви сад. ти раж 500 при ме ра ка.

2009.

– др Дра го слав Де вић, при ре ђи вач, пре дао је ру ко пис за књи гу Ми о дра га А. 
ва си ље ви ћа На род не пе сме из Вој во ди не. ре зул тат ра да на те ми Ет но му зи
ко ли шка ис тра жи ва ња у Вој во ди ни. ре цен зен ти су проф. др Да ни ца пе тро-
вић и мр Је ле на Јо ва но вић. су и зда вач је За вод за кул ту ру вој во ди не. 

– проф. др Мар ко Ба бац, Бо шко То кин, Пр ви срп ски есте ти чар, пу бли ци ста и 
кри ти чар фил ма. Аутор је био но си лац исто и ме не те ме. ре цен зен ти: др Зо-
ран т. Јо ва но вић, проф. др Ми лан влај чић. 

– мр Би ља на Ми ла но вић (при ре ди ла са са рад ни ци ма) Па у но ви ће ва „Ју го сло
вен ска сим фо ни ја”. ре зул тат ра да на те ми про у ча ва ње, ре ди го ва ње и об ја вљи-
ва ње срп ске му зич ке ба шти не чи ји је но си лац проф. др со ња Ма рин ко вић. 
ре цен зен ти су проф др со ња Ма рин ко вић, му зи ко лог, и проф. Бо јан су ђић, 
ди ри гент. Фор мат је Б4.

– со ња Ма рин ко вић, Mетодологија на уч но и стра жи вач ког ра да у му зи ко ло
ги ји. ре цен зен ти су доц. др ве сна Ми кић, проф. мр Не над Осто јић и проф. др 
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пре драг пи пер. су и зда вач са Ма ти цом срп ском је Фа кул тет му зич ке умет-
но сти у Бе о гра ду. 

– др ка та ри на то ма ше вић: Срп ска му зи ка на рас кр шћу Ис то ка и За па да? О 
ди ја ло гу тра ди ци о нал ног и мо дер ног у срп ској му зи ци из ме ђу два свет ска 
ра та. ре цен зен ти: ака де мик пре драг па ла ве стра и проф. др Мир ја на ве се-
ли но вић Хоф ман. Ово је за јед нич ко из да ње Ма ти це срп ске и Му зи ко ло шког 
ин сти ту та сА НУ. 

2010.

– Пра во слав но срп ско цр кве но пје ни је по ста ром кар ло вач ком на чи ну уде сио 
Ти хо мир Осто јић. Др Да ни ца пе тро вић при ре ђи вач. књи га је ре зул тат ра да 
на те ми Фун да мен тал на ис тра жи ва ња срп ске му зи ке. Из да вач је Ма ти ца 
срп ска у са рад њи са Му зи ко ло шким ин сти ту том сА НУ, у окви ру Из во ра за 
исто ри ју срп ске му зи ке. ре цен зент је ака де мик Ди ми три је е. сте фа но вић.

– Пле те ни це стил ских фи гу ра у оми ли ја ма Св. Јо ва на Зла то у стог, др ве сне 
О. Мар ко вић. књи га је ре зул тат ра да на исто и ме ној те ми. ре цен зен ти: проф. 
др во ји слав Је лић и проф. др Ду шан рњак. 

– Из но во сад ских са ло на – ал бум са лон ских ком по зи ци ја за кла вир. Мр Ма ри-
ја на ко ка но вић при ре ђи вач. ре зул тат ра да на те ми Фун да мен тал на ис тра-
жи ва ња срп ске му зи ке. ре цен зен ти су др ка та ри на то ма ше вић и др Да ни ца 
пе тро вић.

2011.

– По зо ри шно де ло Ми ла на Гро ла, др Зо ран т. Јо ва но вић.
– Ин ту и тив ни Свет Ран ка Мла де но ви ћа (Дра ма ти чар ски и кри ти чар ски рад 

Ран ка Мла де но ви ћа), Ива на Иг ња тов по по вић.

Ру ко пи сно оде ље ње

пО сеБ НА ИЗ ДА њА

У окви ру ру ко пи сног оде ље ња из штам пе су иза шле сле де ће књи ге:
2008.

– мр Иси до ра по по вић, Књи га Сте ри ји них ру ко пи са. ре цен зен ти су проф. др 
Мир ја на Д. сте фа но вић и доц. др Бран ко Бе шлин. књи га је оби ма 16,25 
штам пар ских та ба ка. Лек ту ру и ко рек ту ру ура ди ла је та тја на пив нич ки 
Дри нић. пре во ди лац ре зи меа на ен гле ски је зик је мр Би ља на ра дић Бо ја нић. 
тех нич ки уред ник је ву ки ца ту ца ков. струч ни са рад ник је Алек сан дра Јо-
ва но вић. ком пју тер ски слог ура дио је „Гра фи чар”, Но ви сад. књи гу је од-
штам пао „Иде ал”, Но ви сад, у ти ра жу од 500 при ме ра ка.

Те ми швар ски од бор

ЗБОр НИк

Темишварскизборник. – ре дак ци ја Те ми швар ског збор ни ка ра ди ла је у са-
ста ву др Ду шан по пов (глав ни уред ник), сте ван Бу гар ски, мр Ђор ђе Ђу рић, др 
во ји слав Ма тић и др Ми ља ра дан. У овој из ве штај ној го ди ни иза шла је из штам-
пе пе та све ска овог Збор ни ка (208 стр). пре во де на ен гле ски ура дио је др пре драг 
Но ва ков а на ру мун ски Фло ри јан Ур су ле ску. Лек тор ске и ко рек тор ске по сло ве 
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по сло ве оба ви ла је та т ја на пив нич ки Дри нић, тех нич ко уре ђе ње ву ки ца ту ца-
ков, слог „Гра фи чар”, штам па „кри мел”. струч ни са рад ник Мир ја на Зр нић.

Ње го шев од бор

ЗБОр НИк

ЊегошевзборникМатицесрпске. Уре ђи вач ки од бор Ње го ше вог збор ни ка 
Ма ти це срп ске у са ста ву:  ака де мик Алек сан дар Мла де но вић , Ми ро вук са но вић, 
до пи сни члан сА НУ, глав ни уред ник Збор ни ка, проф. др са ва Да мја нов, ака де-
мик све то зар ко ље вић, пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра, проф. др Ми ло Лом-
пар, проф. др На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, до пи сни члан сА НУ, проф. др Бо го љуб 
Ши ја ко вић, уре дио је пр ви збор ник ко ји је иза шао из штам пе ју на 2010. го ди не у 
оби му од 275 стра на. Је зич ку ре дак ту ру ура дио је  ака де мик Алек сан дар Мла де-
но вић , ко рек ту ру ве ра ва си лић а тех нич ко уре ђи ва ње ву ки ца ту ца ков. струч ни 
са рад ник ње го ше вог од бо ра је Јул ка Ђу кић. ком пју тер ску при пре му ура дио је 
„Гра фи чар” а штам па ла штам па ри ја Иде ал из Но вог са да у ти ра жу од 500 при ме-
ра ка. Из да ње Збор ни ка су по мо гли до на то ри Јо ван ка и Мла ден ву чи нић.

ОСТА ЛА ИЗ ДА ЊА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 
ЕДИ ЦИ ЈА БАШТИНА

са ва те ке ли ја
Прав на ди сер та ци ја о узро ку и ци љу по сто ја ња др жа ве

Sa va Te ke li ja
Di ser ta tio ivri di ca de cav sa, et fi ne ci vi ta tis

пр во из да ње је об ја вље но 2009, а дру го 2011. го ди не. са др жи ори ги нал ни 
текст ди сер та ци је на ла тин ском (у фо то тип ском об ли ку), пре вод на срп ски, ко ји 
је ура дио вла ди мир то до ро вић, и при ло ге на срп ском и ен гле ском је зи ку, чи ји 
су ауто ри Дра ган ту бић, проф. др Ду шан Ни ко лић и проф. др Гор да на ву ка ди-
но вић. 

при ре дио: проф. др Ду шан Ни ко лић. ре цен зент: др си ма Авра мо вић, ре дов ни 
про фе сор прав ног фа кул те та у Бе о гра ду. Лек тор и ко рек тор ла тин ског пре во да: 
мр сне жа на ву ка ди но вић. За из да ва ча: проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се-
кре тар Ма ти це срп ске. тех нич ки уред ник: ву ки ца ту ца ков. 

књи га је об ја вље на уз фи нан сиј ску по др шку по кра јин ског се кре та ри ја та за 
кул ту ру Ап вој во ди не. 

Јо ван Ха џић
О узро ци ма раз во да бра ка,

пре ма уче њу Ис точ не пра во слав не цр кве Хри сто ве

Jo van Had žić
De ca u sis ma tri mo ni um dis so ci an ti bus,

jux ta di sci pli nam Ort ho do xae Ec cle si ae Chri sti Oriе nta lis

књи га је об ја вље на 2010. го ди не. са др жи ори ги нал ни текст ди сер та ци је на 
ла тин ском (у фо то тип ском об ли ку), пре вод на срп ски, ко ји је ура дио вла ди мир 
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то до ро вић, и при ло ге на срп ском и ен гле ском је зи ку, чи ји су ауто ри ака де мик Че-
до мир по пов, проф. др Гор да на ко ва чек ста нић, проф. др Љу бо мир ка кр кљуш, 
проф. др Љи ља на су бо тић и проф. др Ду шан Ни ко лић. 

при ре дио: проф. др Ду шан Ни ко лић. ре цен зент: др Ма ри ја Дра шкић, ре дов ни 
про фе сор прав ног фа кул те та у Бе о гра ду и су ди ја Устав ног су да ср би је. Лек тор и 
ко рек тор ла тин ског пре во да: мр сне жа на ву ка ди но вић. За из да ва ча: проф. др Ду-
шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. тех нич ки уред ник: ву ки ца ту-
ца ков. 

књи га је об ја вље на уз фи нан сиј ску по др шку Упра ве за кул ту ру гра да Но вог 
са да. 

са ва те ке ли ја
Днев ник

Дру го из да ње, об ја вље но 2011. го ди не, по во дом 250. го ди шњи це ро ђе ња са-
ве по по ви ћа те ке ли је. са др жи део днев ни ка са ве те ке ли је и сле де ће те ке ли ји не 
ру ко пи се: Јед но га Ара ђа ни на на чер та ни је; од ло мак ру ко пи са о кан це ла ри ји срп-
ској у Бе чу и Гра ђа или ма те ри јал за опи са ни је жи во та мо га (од лом ци), као и 
при лог проф. др Бран ка Бе шли на Са ва Те ке ли ја као пре те ча срп ског ли бе ра ли
зма (на срп ском и ен гле ском је зи ку). На кра ју књи ге се на ла зе сле де ћи при ло зи: 
Бе ле шка о ад ми ни стра тив ним уста но ва ма; Бе ле шка о лич но сти ма; Реч ник стра
них и ре ђе упо тре бља ва них ре чи; Про бра на ко ри шће на би бли о гра фи ја; Ро до слов на 
та бли ца по ро ди це Те ке ли ја по му шкој ли ни ји и Имен ски ре ги стар. 

при ре дио и до пун ске тек сто ве на пи сао: сте ван Бу гар ски. пред го вор: проф. 
др Ду шан Ни ко лић, уред ник еди ци је Ба шти на.

ре цен зент: др Ма ри ја кле ут, ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Но-
вом са ду. Лек тор: проф. др Ма ри ја кле ут. За из да ва ча: проф. др Ду шан Ни ко лић, 
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. тех нич ки уред ник: ву ки ца ту ца ков. 

књи га је об ја вље на уз фи нан сиј ску по др шку по кра јин ског се кре та ри ја та за 
кул ту ру. 

Ла зар ко стић
Те зе из прав них и по ли тич ких на у ка 

La zar Ko stić 
The ses e sci en ti is ju ri di cis et po li tics

књи га је об ја вље на 2011. го ди не. са др жи ори ги нал ни текст ди сер та ци је на 
ла тин ском (у фо то тип ском об ли ку), пре вод на срп ски, ко ји је ура дио др ср ђан Шар-
кић, ре дов ни про фе сор прав ног фа кул те та у Но вом са ду, оп шир не ко мен та ре проф. 
др ср ђа на Шар ки ћа, ка о и при ло ге на срп ском и ен гле ском је зи ку чи ји су ауто ри 
мр Дра га на Бе ле сли јин, проф. др Ду шан Ива нић, Мла ден Бу лут и Ми о драг Ми тић.

при ре дио: проф. др Ду шан Ни ко лић. ре цен зент: др Ан тун Ма ле ни ца, ре-
дов ни про фе сор прав ног фа кул те та у Но вом са ду. Лек тор и ко рек тор: вла ди мир 
Шо вљан ски. За из да ва ча: проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске. тех нич ки уред ник: ву ки ца ту ца ков. 

књи га је об ја вље на уз фи нан сиј ску по др шку Упра ве за кул ту ру гра да Но вог 
са да. 

ср би ја – кул тур на спо на Ис то ка и За па да

књи га је при ре ђе на по во дом из ло жбе Ср би ја – кул тур на спо на Ис то ка и За
па да, ко ја је одр жа на у Бе чу од 30. ју на до 30. ок то бра 2010. го ди не.
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Ауто ри тек сто ва су: проф. др Ду шан Ни ко лић; проф. др Љу бо мир ка кр кљуш; 
проф. др Бра ни слав то дић; ака де мик сре тен пет ко вић; проф. др Ми ро слав ти мо-
ти је вић; мр ти ја на пал ко вље вић; Не над трај ко вић; проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић; 
вла ди слав ри стић; проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј џор; Ду ши ца Гр бић; проф. др 
Ду шан Ива нић; Гор да на сто ја ко вић и Ми о драг Ме ца но вић. 

при ре дио: проф. др Ду шан Ни ко лић. 
Гра фич ки ди зајн: Мир ја на Иса ков. За из да ва ча: проф. др Ду шан Ни ко лић, 

генeрални се кре тар Ма ти це срп ске. 
књи га је об ја вље на уз фи нан сиј ску по др шку Ми ни стар ства за кул ту ру ре-

пу бли ке ср би је. 
Об ја вље на су по себ на из да ња на ен гле ском и не мач ком је зи ку. 

Ser bia – The Cul tu ral Brid ge Bet we en East and West

Ауто ри тек сто ва су: проф. др Ду шан Ни ко лић; проф. др Љу бо мир ка кр кљуш; 
проф. др Бра ни слав то дић; ака де мик сре тен пет ко вић; проф. др Ми ро слав ти мо-
ти је вић; мр ти ја на пал ко вље вић; Не над трај ко вић; проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић; 
вла ди слав ри стић; проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј џор; Ду ши ца Гр бић; проф. др 
Ду шан Ива нић; Гор да на сто ја ко вић и Ми о драг Ме ца но вић. 

при ре дио: проф. др Ду шан Ни ко лић. 
пре вод на ен гле ски је зик: проф. др ве се лин ко стић; проф. др Би ља на ра дић 

Бо ја нић; Бо јан сте фа но вић; Бо шко ка ћан ски и Ан дреј кал мар. 
Лек тор: проф. др Би ља на ра дић Бо ја нић. 
Гра фич ки ди зајн: Мир ја на Иса ков. За из да ва ча: проф. др Ду шан Ни ко лић, 

генeрални се кре тар Ма ти це срп ске. 
књи га је об ја вље на уз фи нан сиј ску по др шку по кра јин ског се кре та ри ја та за 

кул ту ру Ап вој во ди не. 

Ser bi en – Kul tu rel le Bruc ke zwischen Ost und West

Ауто ри тек сто ва су: проф. др Ду шан Ни ко лић; проф. др Љу бо мир ка кр кљуш; 
проф. др Бра ни слав то дић; ака де мик сре тен пет ко вић; проф. др Ми ро слав ти мо-
ти је вић; мр ти ја на пал ко вље вић; Не над трај ко вић; проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић; 
вла ди слав ри стић; проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј џор; Ду ши ца Гр бић; проф. др 
Ду шан Ива нић; Гор да на сто ја ко вић и Ми о драг Ме ца но вић. 

при ре дио: проф. др Ду шан Ни ко лић. 
пре вод на не мач ки је зик: Ма ја Ма тић; Ме рал та рар ту туш; све тла на ве-

лич ко вић и проф. др ро берт ко вач. 
Лек тор: проф. др ро берт ко вач. 
Гра фич ки ди зајн: Мир ја на Иса ков. За из да ва ча: проф. др Ду шан Ни ко лић, 

генeрални се кре тар Ма ти це срп ске. 
књи га је об ја вље на уз фи нан сиј ску по др шку по кра јин ског се кре та ри ја та за 

кул ту ру Ап вој во ди не. 

Гла сник Ма ти це срп ске

Из да ва ње гла сни ка Ма ти це срп ске је об но вље но 2008. го ди не. До са да је об-
ја вље но 38 бро је ва. У при пре ми Гла сни ка уче ство ва ли су Алек сан дра Јо ва но вић, 
све тла на Ми ла ши но вић, ву ки ца ту ца ков и Љи ља на Дра жић (за по сле ни у Ма ти-
ци срп ској). при ло ге из Би бли о те ке Ма ти це срп ске при пре ма ла је сил ви ја Чам-
бер, а при ло ге из Га ле ри је Ма ти це срп ске мр ти ја на пал ко вље вић. Фо то гра фи је: 
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Бран ко Лу чић, па вле пе јак, са ша ку лић, вла ди слав цап и др. Уред ник Гла сни ка 
је проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. 

сви бро је ви Гла сни ка Ма ти це срп ске на ла зе се на веб-сај ту Ма ти це срп ске: 
www.maticasrpska.org.rs.

промотивна издања

то ком 2010. го ди не, уз фи нан сиј ску по др шку Гра да Но вог са да, при пре мље-
не су две те мат ске из ло жбе (јед на о Ма ти ци срп ској и дру га о Јо ва ну Ха џи ћу), ко је 
се са сто је од дво је зич них ба не ра и па ноа на фо рек су, ко пи ја ру ко пи са и до ку ме-
на та. За те на ме не пр ви пут је у це ло сти пре ве де но осни вач ко пи смо Ма ти це срп-
ске на са вре ме ни срп ски је зик (пре вод проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј џор). текст је 
по том са срп ског пре ве ден на ен гле ски је зик и та ко учи њен до ступ ним ме ђу на-
род ној јав но сти. то ком из ве штај ног пе ри о да из ра ђе ни су ба не ри о Јо ва ну Ха џи ћу, 
Ма ти ци срп ској, Из да вач ком цен тру Ма ти це срп ске, Би бли о те ци и Га ле ри ји Ма-
ти це срп ске, На уч ним оде ље њи ма и Осни вач ком пи сму Ма ти це срп ске. Осим то га, 
у про мо тив не свр хе штам па ни су ле ци о Јо ва ну Ха џи ћу, Ма ри ји тран да фил, п. п. 
ње го шу, са ви по по ви ћу те ке ли ји, Ма ти ци срп ској и пан те о ну Ма ти це срп ске. 

веб-сајт Ма ти це срп ске

то ком 2010. го ди не раз ви јен но ви кон цепт веб-сај та Ма ти це срп ске. Ин фор-
ма ци је о ин сти ту ци ји и ње ним ак тив но сти ма до ступ не су на срп ском, ен гле ском, 
фран цу ском, не мач ком, ру ском, сло вач ком и ма ђар ском је зи ку. 

сајт је са др жин ски зна чај но обо га ћен. 

стан дар ди за ци ја из да вач ке де лат но сти

то ком из ве штај ног пе ри о да уве ден је бар-код за сва из да ња Ма ти це срп ске. 
ка пи тал на из да ња су за шти ће на хо ло гра мом ко ји је штам пао За вод за из да ва ње 
нов ца у Бе о гра ду. Им пре су ми свих из да ња су уса гла ше ни са ва же ћим про пи си ма. 
Уве де на је озна ка за аутор ска пра ва. та ко ђе су са чи ње ни стан дард ни мо де ли 
аутор ских уго во ра. 

НАЈ З НА ЧАЈ НИ ЈИ ре ЗУЛ тА тИ рА ДА:
кА пИ тАЛ НА ИЗ ДА њА МА тИ це срп ске

срп скА еН цИ кЛО пе ДИ ЈА

Ма ти ца срп ска и срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, за јед но са За во дом за 
уџ бе ни ке као из вр шним из да ва чем, об ја ви ли су пр ву (А–Бео) и дру гу књи гу (Бео–
Буш) пр вог то ма Срп ске ен ци кло пе ди је. На тај на чин за по чи ње ре а ли за ци ја за ми-
сли о на ци о нал ној ен ци кло пе ди ји у де сет то мо ва, за ми сли ко ју су Ма ти ца срп ска и 
срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти из не ли још по чет ком 90-их го ди на про шлог 
ве ка.

Срп ска ен ци кло пе ди ја је на ци о нал на ен ци кло пе ди ја оп штег ти па, за сно ва на 
на са вре ме ним на уч ним и лек си ко граф ским зна њи ма. њен глав ни циљ је сте са-
ку пља ње, си сте ма ти зо ва ње и ен ци кло пе диј ско ту ма че ње све у куп ног исто риј ског 
раз во ја и са вре ме ног по ло жа ја срп ског на ро да. Ова пу бли ка ци ја на си сте ма ти зо ван 
на чин об ра ђу је кул тур но-исто риј ску ба шти ну срп ског на ро да и опи су је ње гов до-
при нос европ ској и свет ској кул ту ри и ци ви ли за ци ји. Ја сно по ста вље ним ци ље-
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ви ма, на уч ним при сту пом и об ра дом Срп ска ен ци кло пе ди ја на сто ји да раз ја сни 
сва нај ва жни ја пи та ња из про шло сти срп ског на ро да и да при ка же ма те ри јал не и 
оп ште кул тур не вред но сти, ства ра не ка ко на срп ским про сто ри ма та ко и на ме-
сти ма где ср би жи ве у ра се ја њу. Иако нај ве ћи део свог са др жа ја по све ћу је об ра ди 
свих обла сти исто ри је срп ског на ро да, ен ци кло пе ди ја се уз то ба ви исто ри јом и 
оства ре њи ма дру гих на ро да са ко ји ма су ср би би ли по ве за ни.

Срп ска ен ци кло пе ди ја опи су је при род не од ли ке про сто ра на ко ји ма срп ски 
на род жи ви, као и спе ци фич но сти ге о граф ског по ло жа ја, ге о ло шког са ста ва и гра ђе 
зе мљи шта, ре љеф, хи дро граф ске осо би не, кли му, биљ ни и жи во тињ ски свет. Срп ска 
ен ци кло пе ди ја об ра ђу је еко ном ски раз вој и са вре ме ни по ло жај срп ског на ро да као 
бит не чи ни о це кре та ња, осо бе но сти и ства ра лач ког до при но са у по је ди ним раз-
до бљи ма дру штве ног раз вит ка.

срп ска ен ци кло пе ди ја об ра ђу је кул ту ру, ње не осо бе но сти и до стиг ну ћа, жи-
вот, оби ча је, мен та ли тет, ре ли ги ју и дру ге ду хов не вред но сти срп ског на ро да. 
На уч ним и исто риј ским вред но ва њем ње го вог ду хов ног на сле ђа ука зу је се и на 
про жи ма ње са дру гим кул ту ра ма, по себ но са кул ту ра ма Ис то ка и За па да, као и 
са кул ту ра ма на ро да чи ји при пад ни ци жи ве са ср би ма у за јед нич кој др жа ви или 
у не по сред ном окру же њу. ра ци о нал ним и кри тич ким при сту пом це ло куп ном 
кул тур ном на сле ђу, до стиг ну ћи ма свих на у ка и умет но сти, те тех нич ко-тех но ло-
шком раз во ју ен ци кло пе ди ја омо гу ћу је да са вре ме не и бу ду ће ге не ра ци је до би ју 
ре ал ну исто риј ску сли ку о раз вит ку и до ме ти ма срп ске ду хов но сти, ње ним вред-
но сти ма и зна ча ју за са вре ме ни свет, и на тај на чин до при но си по твр ђи ва њу исто-
риј ске и дру штве не све сти срп ског на ро да.

срп ска исто ри ја, ис пу ње на дра ма тич ним, тра гич ним, али и све тлим до га ђа-
ји ма, као и њи хо вим по је ди нач ним и ин сти ту ци о нал ним твор ци ма, пред вод ни ци-
ма и уче сни ци ма, та ко ђе за у зи ма од го ва ра ју ће ме сто у ен ци кло пе ди ји. то под ра зу-
ме ва исто ри ју ве ли ких се о ба, на стан ка, раз во ја и про па да ња др жав них тво ре ви на, 
успо на и па до ва, ра то ва, бу на, уста на ка, ре во лу ци ја и рет ких мир но доп ских раз-
до бља, бор би, по бе да и по ра за, те са мих ак те ра ових до га ђа ја и про це са.

О свим по сло ви ма на из ра ди Срп ске ен ци кло пе ди је бри не Уре ђи вач ки од бор 
ко ји су фор ми ра ли срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Ма ти ца срп ска. Уре ђи-
вач ки од бор, ко ји оба вља све функ ци је цен трал не ре дак ци је, има 24 чла на. Уз то 
би ло је ан га жо ва но 120 чла но ва у окви ру 33 струч не ре дак ци је, као и 694 ауто ра 
тек сто ва. пр ва књи га I то ма (А–Бе о бан ка) об ја вље на је ок то бра 2010. го ди не и об у-
хва та 1929 од ред ни ца. Дру га књи га I то ма (Бе о град–Бу штра ње) об ја вље на је ок то-
бра 2011. го ди не и об у хва та 1797 од ред ни ца. рад на II то му (сло во в) у то ку је и до 
са да је при ку пље но око 70% тек сто ва. 

срп скИ БИ О ГрАФ скИ реЧ НИк

Реч ник је за ми шљен као ви ше том на „пер со нал на ен ци кло пе ди ја” у ко јој ће 
се на ћи би о гра фи је свих ср ба и при пад ни ка дру гих на ци ја ко ји су оста ви ли зна-
чај ни ји траг (пре све га ства ра лач ки, али и ру ши лач ки) у исто ри ји срп ског на ро да 
од уте ме ље ња срп ске др жав но сти у IX ве ку до кра ја Дру гог свет ског ра та. 

У ду гом ни зу од око 25.000 име на на ла зе се вла да ри, ду хов ни ци, пле ми ћи, 
про све ти те љи, вој ско во ђе, бор ци за на ци о нал на и људ ска пра ва, во де ће лич но сти 
из све та по ли ти ке, умет ни ци, до бро тво ри, но ви на ри, пу бли ци сти, при вред ни ци, 
ур ба ни сти, ар хи тек те, ин же ње ри, ме ди ци на ри, спор ти сти... 

Ова ка пи тал на еди ци ја ко ја ће се са сто ја ти од 10 то мо ва об у хва та сва раз до-
бља и све обла сти дру штве ног жи во та ко је чи не укуп ност исто риј ске ег зи стен ци-
је ет нич ког или ду хов ног (кул тур ног) про сто ра срп ског на ро да. 
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при пре ме за рад на Срп ском би о граф ском реч ни ку тра ја ле су ду го. спро во-
дио их је Уре ђи вач ки од бор на чи јем су че лу би ли глав ни уред ни ци Мла ден Ле-
ско вац (1973–1980) и Алек сан дар Фо ри шко вић (1980–1990). ра ђе но је у ду ху Ма-
ти чи не тра ди ци је: сту ди о зно и те мељ но, а у скла ду са ис ку стви ма зе ма ља ко је су 
већ ре а ли зо ва ле слич не ен ци кло пе диј ске про јек те. рад на из ра ди реч ни ка за по чет 
је 1991. го ди не под уред ни штвом ака де ми ка Че до ми ра по по ва, а ин тен зи ви ран је 
2002. го ди не ка да је Ми ни стар ство за на у ку вла де ре пу бли ке ср би је по че ло да 
су фи нан си ра ре а ли за ци ју про јек та. 

пр ви том Реч ни ка (сло ва А–Б) об ја вљен је 2004. го ди не. Од та да књи ге, уз 
ве ли ко по жр тво ва ње ре дак циј ског ти ма и све ве ћег бро ја са рад ни ка (ауто ра), из-
ла зе у уста ље ном рит му. Дру ги том (сло ва в–Г) об ја вљен је 2006, тре ћи (сло ва Д, 
Ђ, е, Ж и З) 2007, че твр ти (сло ва И, Ј и ка) 2009, а пе ти том (сло ва кв–ку, Л, Љ, 
М–Мао) 2011. го ди не. До са да је об ја вље но 8956 би о гра фи ја, илу стро ва них са 2613 
пор тре та на 4497 стра на. сви то мо ви су пи са ни по чвр сто фор му ли са ним и до-
след но спро во ђе ним ме то до ло шким прин ци пи ма од ко јих је нај ва жни ји вред ност 
де ла (исто риј ског учин ка) оства ре ног до 1945. го ди не.

Об ја вље не су би о гра фи је Иве Ан дри ћа, Алек сан дра I ка ра ђор ђе ви ћа, Алек-
сан дра Обре но ви ћа, ву ка Бран ко ви ћа, Јо си па Бро за ти та, Ђор ђа вај фер та, Ни ко-
ла ја ве ли ми ро ви ћа, Или је Га ра ша ни на, Ђу ра ђа Бран ко ви ћа, Ђу ре Да ни чи ћа, пе ре 
До бри но ви ћа, ра до ја До ма но ви ћа, Јо ва на Ду чи ћа, Јо ва на Ђор ђе ви ћа, Ја ко ва Иг ња-
то ви ћа, Ђу ре Јак ши ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, па је Јо ва но ви ћа, сло бо да на Јо ва-
но ви ћа, Јо си фа ра ја чи ћа, Ни ко ле ка ла би ћа, Ђор ђа пе тро ви ћа ка ра ђор ђа, ву ка ка-
ра џи ћа, Љу бо ми ра ко ва че ви ћа, пе тра ко њо ви ћа, Ла зе ко сти ћа, Ла за ра Хре бе ља-
но ви ћа, Мла де на Ле сков ца, си ме Ло за ни ћа, пе тра Лу бар де, Дра ге Љо чић, сте фа на 
Ми тро ва Љу би ше, Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа и мно гих дру гих лич но сти, ме ђу ко ји-
ма су и оне ко је до са да ни су би ле по зна те ши рој јав но сти. 

ГрА ЂА ЗА Лек сИ кОН пИ сА цА ЈУ ГО сЛА вИ Је

про је кат Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је по кре нут је 1960. го ди не. Оглед на све-
ска об ја вље на је 1962. го ди не, а у пе ри о ду од 1972. до 1997. го ди не иза шле су че-
ти ри све ске (1972, А–Џ; 1979, Ђ–Ј; 1987, к–Љ; 1997, М–њ), ко је је уре дио Жи во јин 
Бо шков. 

Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је ис кљу чи во је би о граф ско-би бли о граф ске при-
ро де – на во де се по да ци, без ана ли за и оце на. сва ки чла нак са сто ји се из три де ла: 
пр ви је би о граф ски, а дру га два де ла су би бли о граф ска и об у хва та ју се лек тив ну би-
бли о гра фи ју пи са ца и ли те ра ту ру о њи хо вим де ли ма. те жи се ис црп но сти у по да-
ци ма, те обим по је ди нач них об ра да ни је огра ни чен бро јем ре да ка ни ти зна ча јем 
не ког пи сца. На кра ју сва ког то ма на во де се спи ско ви исто ри ја књи жев но сти, ен-
ци кло пе ди ја и лек си ко на ко ји ни су на ве де ни у члан ци ма о по је ди ним пи сци ма, за-
тим спи сак пе ри о дич них пу бли ка ци ја ко је се по ми њу у члан ци ма, те пре глед по-
ме ну тих стра них име на у из вор ној гра фи ји и њи хо вој срп ској тран скрип ци ји.

Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је са др жи би о би бли о граф ске по дат ке о пи сци ма 
са це лог под руч ја Ју го сла ви је, од ства ра ња сло вен ске пи сме но сти до на ших да на. 
њи ме су об у хва ће ни ка ко пи сци ко ји су ро ђе ни на те ри то ри ји Ју го сла ви је и ко ји 
су ту жи ве ли и ра ди ли та ко и они ко ји су ро ђе ни у Ју го сла ви ји, али су жи ве ли у 
дру гим зе мља ма и пи са ли по ред ма тер њег и на стра ним је зи ци ма, као и при пад-
ни ци ју го сло вен ских на ро да ко ји су ро ђе ни у ино стран ству и ко ји су та мо ства ра-
ли. по ред ства ра ла ца књи жев них де ла, у Лек си ко ну су за сту пље не и је ди ни це по-
све ће не књи жев ним кри ти ча ри ма, те о ре ти ча ри ма и исто ри ча ри ма књи жев но сти, 
пре во ди о ци ма, хро ни ча ри ма и ста рим пре пи си ва чи ма.
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На сед ни ци Уре ђи вач ког и ре дак ци о ног од бо ра у но вом са зи ву одр жа ној 16. 
апри ла 2009. од лу че но је да се део ма те ри ја ла ко ји ре дак ци ја Лек си ко на по се ду је 
об ја ви као Гра ђа за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је, на сло ва О и п. ти ме би би ле 
окон ча не ду го го ди шње не до у ми це ко је пра те овај про је кат, а чи ја је по сле ди ца и 
ве ли ка па у за у из да ва њу Лек си ко на. 

пр ви од три пре о ста ла то ма Гра ђе за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је из штам пе 
је иза шао у сеп тем бру 2010. го ди не. Гра ђа ко ја об у хва та 193 од ред ни це на сло во 
О и пра те ће спи ско ве исто ри ја књи жев но сти, пе ри о ди ке и скра ће ни ца пре чи шће на 
је, до пу ње на и пре ра ђе на то ком 2009. и 2010. го ди не. по што је реч о гра ђи, од у-
ста ло се од об ја вљи ва ња ина че дра го це ног илу стра тив ног ма те ри ја ла. Од лу че но је 
и да се ова гра ђа ста ви на ин тер нет, ка ко би се што ве ћи број евен ту ал них ко ри-
сни ка упо знао са њом.

реЧ НИк срп скО ГА књИ Жев НОГ Је ЗИ кА – ЈеД НО тОМ НИ
ДрУ ГО ДО пУ ње НО И ИЗ Ме ње НО ИЗ ДА ње

Јед но том ни Реч ник срп ско га је зи ка про ис те као је из ду го трај не и ду го роч не 
опре де ље но сти Оде ље ња за књи жев ност и је зик да се ба ви срп ским је зи ком кроз 
ка пи тал не про јек те у овој обла сти. 

 Ис пра вље но и до пу ње но из да ње јед но том ног Реч ни ка срп ско га је зи ка, у ре-
дак ци ји проф. др Ми ро сла ва Ни ко ли ћа и уз све срд ну по моћ (ко ја се не мо же све-
сти са мо на тех нич ку) Ми ла на та си ћа из Бе о град ске књи ге, за вр ше но је и об ја вље-
но 2011. го ди не, фор мал но гле да но као до штам па ни ти раж пр вог из да ња из 2007. 
го ди не (на зна че ни ти раж био је 5000 а од штам па но је 3000 при ме ра ка, ко ји су рас-
про да ти до Бе о град ског сај ма књи га у 2011. го ди ни). Ис пра вље ни су уоче ни пре-
ви ди, знат но је по бољ ша на лек си ко граф ска об ра да а учи ње не су из ве сне из ме не у 
из бо ру ре чи. ре дак то ру су, не ра чу на ју ћи су ге сти је по је ди них чла но ва аутор ског 
ти ма и дру гих ко ле га, би ле нај ва жни је кри тич ке при мед бе проф. др Дра го љу ба 
пе тро ви ћа (јед ног од два ју ре цен зе на та) у при ка зу об ја вље ном у Ле то пи су Ма ти
це срп ске. Овим из да њем су за сад за до во ље не ну жне те ку ће по тре бе срп ске кул ту-
ре за ак ту ел ним и оса вре ме ње ним реч ни ком овог оби ма. Ис ку ство дру гих кул ту ра 
нас учи да слич не по сло ве не би смо сме ли сма тра ти трај но окон ча ним. На про тив 
– на реч ни ци ма овог оби ма и ка рак те ра ра ди се кон ти ну и ра но. 

прА вО пИс срп скО ГА Је ЗИ кА
Из ме ње но и до пу ње но издањe

ру ко пис из ме ње ног, пре ра ђе ног и до пу ње ног из да ња Пра во пи са срп ско га је
зи ка Ма ти це срп ске (у од штам па ној вер зи ји и на ком пакт-ди ску) пре дао је глав ни 
ре дак тор проф. др Ма то пи жу ри ца 1. де цем бра 2009. го ди не упра ви Ин сти ту та за 
срп ски је зик сА НУ, на чи јој бри зи је Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, с 
пре по ру ком да он бу де до ста вљен, ра ди ве ри фи ка ци је, ре цен зи ра ња и де фи ни-
тив не пре да је у штам пу ре дак тор ској гру пи. 

књи га је иза шла из штам пе уочи Бе о град ског сај ма књи га 2010. го ди не у ти-
ра жу од 5000 при ме ра ка (2000 у твр дом по ве зу, 3000 у бро ши ра ном). књи га је до-
жи ве ла леп при јем на сај му, у пра те ћим ма ни фе ста ци ја ма, у штам пи и у дру гим 
ме ди ји ма (др жав ним и при ват ним). пра во пис је про мо ви сан у скло пу пред ста-
вља ња укуп не Ма ти чи не из да вач ке про дук ци је у 2010. го ди ни у ки кин ди, Зре-
ња ни ну, Ни шу и по себ но у Ма ти ци срп ској. 

У 2011. го ди ни за са јам књи га у Бе о гра ду глав ни ре дак тор проф. др Ма то 
пи жу ри ца при пре мио је дру го из да ње пра во пи са. От кло ње ни су за па же ни про-
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пу сти и, пре све га, штам пар ске гре шке (углав ном у реч ни ку). Дра го це не пи са не 
при мед бе ре дак то ру да ли су ака де мик Иван клајн (ре цен зент), мр Де јан Ми ло ра-
дов и проф. Ми ло рад те ле бак из Ба ња лу ке. Из ме не, на рав но, не за ди ру у пра во-
пи сну нор му. 

Но си лац про јек та и глав ни ре дак тор проф. пи жу ри ца у елек трон ској вер зи ји 
је, у скла ду са те ку ћим про гра мом ра да, при пре мио ије кав ску вер зи ју пра во пи са. 
Ије ка ви зи ран је, са гла сно ра ни јим по ступ ци ма, са мо об ра ђи вач ки део тек ста. До 
кра ја те ку ће го ди не у текст ће би ти уне се не ис прав ке учи ње не у об ја вље ном дру-
гом (екав ском) из да њу.

ДИ ЈА Ле кАт скИ реЧ НИк вОЈ вО ДИ Не
реЧ НИк срп скИХ ГО вО рА вОЈ вО ДИ Не

У то ку 2008, 2009. и 2010. го ди не ре зул та ти ра да на овом зна чај ном ка пи тал-
ном про јек ту пре то че ни су у ви ду осме, де ве те и де се те све ске Реч ни ка срп ских 
го во ра Вој во ди не. 

по след ња све ска Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не ко нач но је све тлост да на 
угле да ла у ју лу 2011, чи ме је за о кру же на ве ли ка це ли на лек си ко граф ских по сло-
ва. као што је одав но пла ни ра но и на ја вљи ва но, еки па лек си ко гра фа, по сле ду го-
трај них кон сул та ци ја с но си о цем про јек та и уоб ли ча ва ња кон цеп ци је ра да у скла-
ду с лек си ко граф ском прак сом, при о ну ла је да ра ди до пу ње но и из ме ње но из да ње 
Реч ни ка. Мр Де јан Ми ло ра дов пре у зео је пр ве три све ске, мр Ива на Ће лић че твр ту, 
пе ту и ше сту, а ка та ри на су нај ко сед му, осму и де ве ту. про це ње но је да по след-
ња све ска зах те ва нај ма ње по сло ва око из ме на и до пу на.

тех нич ки се ускла ђу је це ло из да ње, јер пр ве две све ске ни су ура ђе не на на-
чин на ко ји су об ра ђи ва не од ред ни це у по то њим све ска ма. то ком ра да на про јек ту 
по ја ви ли су се про бле ми ко ји ни су мо гли би ти пред ви ђе ни при ли ком фор му ли са-
ња прин ци па из ра де реч ни ка. Не ка ре ше ња по ка за ла су се не прак тич ним та ко да 
су се у хо ду ре ша ва ли по је ди ни слу ча је ви, ко ји се сад ујед на ча ва ју у свим све ска-
ма (нпр. ста тус фо нет ских ли ко ва, за тим пи та ње сло же них лек се ма, хи је рар хи ја и 
по ло жај си но ни ма итд.). Од из ла ска пр ве све ске на о ва мо при ку пља на је лек си ка 
ко ја се ни је на шла у до тад об ја вље ним све ска ма. та ква гра ђа у ви ду до пу на увр шта 
се у ово из да ње.

НА се ЉА И стА НОв НИ ШтвО вОЈ вО ДИ Не

Из у ча ва ње на се ља и ста нов ни штва у вој во ди ни за по че то је у окви ру На уч-
ног оде ље ња Ма ти це срп ске 1956. го ди не. На ста вље но је и ка да је ово Оде ље ње 
пре ра сло у Оде ље ње за дру штве не и Оде ље ње за при род не на у ке Ма ти це срп ске. 
про је кат је мул ти ди сци пли на ран и об у хва та ар хе о ло шка, исто риј ска, ет но ло шка, 
со ци о ло шка, ге о граф ска, де мо граф ска и дру га ис тра жи ва ња. Део де мо граф ских 
ис тра жи ва ња од ви ја се у са рад њи са Ив вој во ди не, се кре та ри ја том за де мо гра фи-
ју, по ро ди цу и дру штве ну бри гу о де ци. У окви ру про јек та па ра лел но се ра ди ло на 
се дам на ест те ма ко је су се ба ви ле ис тра жи ва њем со ци о ло шког, ру рал ног раз во ја 
код нас, про бле ми ма при род ног при ра шта ја, ет но ло шким и де мо граф ским ис тра-
жи ва њи ма Шај ка шке, со ци ја ли за ци јом де це у вој во ди ни, про бле ми ма при род ног 
при ра шта ја итд. 

то ком че тво ро го ди шњег из ве штај ног пе ри о да у окви ру ра да на овим те ма ма 
иза шле су зна чај не пу бли ка ци је од ко јих из два ја мо:

Ба нат ско се ло. Дру штве не и кул тур не про ме не. Гај и Ду бо вац, проф. др Ни-
ко ле Ф. пав ко ви ћа. ру ко пис се на сла ња на про је кат Оде ље ња На се ље и ста нов ни
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штво Вој во ди не. ре цен зен ти овог ру ко пи са су др Мир ја на Ма луц ков и др Ду шан 
Др ља ча. Глав ни и од го вор ни уред ник књи ге је проф. др Љу бо мир ка кр кљуш. Из-
да ва чи су проф. др Ду шан Ни ко лић и Ђу ри ца Ђу кић, лек тор и ко рек тор сло бо-
дан Но вок мет, пре во ди лац Не над пе ри шић, а при пре му и штам пу ура ди ла је 
„Чи го ја штам па”. 

На се ља Вој во ди не, Ге о граф ска син те за, проф. др сло бо да на Ћур чи ћа. књи-
га је иза шла из штам пе у то ку 2010. го ди не. ре зул тат је ра да на ду го го ди шњем про-
јек ту Оде ље ња Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке На се ља и ста нов ни штво вој-
во ди не. На се ља Бач ке, На се ља Сре ма, На се ља Ба на та је су мо но гра фи је ко је су 
већ об ја вље не као ре зул тат ис тра жи вач ког ра да на овом про јек ту. Обим ру ко пи са 
из но си 23,00 аутор ска та ба ка. ре цен зен ти су проф. др ср бо љуб ста мен ко вић и 
проф. др Мир ко Гр чић. Глав ни и од го вор ни уред ник књи ге је проф. др Љу бо мир-
ка кр кљуш. За из да ва ча: проф. др Ду шан Ни ко лић. струч ни са рад ник на књи зи 
је Јул ки ца Бо а ров, лек тор и ко рек тор Мир ја на Зр нић, а тех нич ки уред ник ву ки ца 
ту ца ков. слог је ра дио Љу бо мир стан ко вић, а штам пу „вер зал”, Но ви сад. 

АтЛАс НА се ЉА вОЈ вО ДИ Не

На овом ис тра жи вач ком по ду хва ту, по ред Ма ти це срп ске, укљу че ни су и Му зеј 
вој во ди не и Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство пМФ у Но вом са ду.

сред стви ма Де парт ма на за ге о гра фи ју на ба вљен је из ве стан број ка ра та по-
треб них за ре а ли за ци ју про јек та. под нет је и зах тев Упра ви за опе ра тив не по сло ве 
вој ске ср би је за одо бре ње ко ри шће ња ка ра та вој но ге о граф ског ин сти ту та и при-
ба вље не су ин фор ма ци је о усло ви ма ко ри шће ња ка ра та вој ног и Двор ског ар хи ва 
у Бе чу. На осно ву рас по ло жи вих ма те ри ја ла за по чет је рад на тек сту ал ном де лу, 
ко ји се од но си на ко мен та ре ка ра та на се ља. 

На ба вље на је ком плет на опре ма за рад, нај ве ћи део кар то граф ског ма те ри ја-
ла, по треб ног за све три го ди не ра да (не до ста ју са мо не ке кар те из да ња вој но ге о-
граф ског ин сти ту та из Бе о гра да). На пи са на су по гла вља: кар ти ра ње те ри то ри је 
вој во ди не по сле пр вог свет ског ра та (28 стра на); Фор ми ра ње мре же на се ља у 
вој во ди ни (30 стра на); На се ља сре ма (280 стра на) и из ра ђе на је пре глед на кар та 
сре ма. У за вр шној фа зи је са ста вља ње ка ра та на се ља сре ма, ори јен та ци о не из ра де 
1780, 1820, 1880, 1910, 1950. и 1990. го ди не (око 780 ка ра та), а у то ку је из ра да тек-
сто ва Уво да и де ла увод ног члан ка кар ти ра ње те ри то ри је вој во ди не пре пр вог 
свет ског ра та.

Пред ста вља ње из да вач ке де лат но сти
Про мо ци ја књи га

Оде ље ње за књи жев ност и је зик
2008.

Еди ци ја „Пр ва књи га” – ко ло за 2008. го ди ну

ко ло за 2008. го ди ну: 246. Љи ља на Јо ва но вић, Тех но ло ги ја ма ме, пе сме; 247. 
со ња Јан ков, Им пре си о ни стич ки ка дро ви, пе сме, 248. Дра га на Бо шко вић, Фа у ме
но ло ги ја, по ет ска про за.

Ово ко ло је 25. ок то бра пред ста вље но пу бли ци на сај му књи га у Бе о гра ду. 
Го во ри ли су глав ни уред ник вла ди сла ва Гор дић пет ко вић и ауто ри. 
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ко ло је пред ста вље но у Ма ти ци срп ској 22. де цем бра. Го во ри ли су књи жев-
ни кри ти чар На та ша по ло ви на и ауто ри.

Реч ник срп ско га је зи ка

Јед но том ни Реч ник срп ско га је зи ка про мо ви сан је 26. но вем бра 2008. го ди не 
у срп ској гим на зи ји у Бу дим пе шти у ор га ни за ци ји са мо у пра ве ср ба у Ма ђар ској 
бе се дом Хи ља ду очи ју јед не књи ге Ми ра вук са но ви ћа. про чи тан је текст и Ма та 
пи жу ри це.

Ет но лин гви стич ка и исто риј ска ис тра жи ва ња о Бу њев ци ма
збор ник ра до ва са на уч ног ску па

Збор ник је про мо ви сан 2. де цем бра у су бо ти ци, а 9. де цем бра у Ма ти ци срп-
ској. Го во ри ли су ака де мик Че до мир по пов, проф. др Дра го љуб пе тро вић и су за на 
ку јун џић Осто јић.

2010.

Реч ник срп ско га је зи ка

– 13. ок то бра 2010. го ди не: у Град ској би бли о те ци у су бо ти ци пред ста вљен је 
јед но том ни Реч ник срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске. На про мо ци ји су го во ри-
ли до пи сни члан срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти Ми ро вук са но вић, 
проф. др Ма то пи жу ри ца и др ра да сти јо вић.

Пра во пис срп ско га је зи ка

– 17. де цем бра 2010. го ди не у све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на је про мо-
ци ја Пра во пи са срп ско га је зи ка. О но вом из ме ње ном и до пу ње ном из да њу 
Ма ти це срп ске го во ри ли су ака де мик Иван клајн, проф. др Жи во јин ста ној-
чић, Јо ван Ћи ри лов, проф. др Ми лош ко ва че вић и проф. др Ма то пи жу ри ца. 
Го сте је по здра вио пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов.

Пр ва књи га Ма ти це срп ске

– 13. де цем бра 2010. го ди не одр жа на је про мо ци ја еди ци је Пр ве књи ге Ма ти це 
срп ске за 2010. го ди ну. пред ста вље не су књи ге Плес по жи ци вик то ри је кромб-
холц, Ауто ка ни ба ли зам Чар не по по вић, Исе чак 8 Ја не рас те го рац и Ало га рит
ми је Ма ри је цвет ко вић. Го во ри ле су глав на и од го вор на уред ни ца вла ди-
сла ва Гор дић пет ко вић, књи жев ни кри ти чар Дра га на Бе ле сли јин и аутор ке. 

2011.

Је зик – сли ка – свет

Одр жа на је про мо ци ја књи ге Је жи ја Барт мињ ског, на уч ног рад ни ка и књи-
жев ни ка из пољ ске Је зик – сли ка – свет, ко ју је при ре дио др Де јан Ај да чић а пре-
ве ла др Мар та Бје ле тић. На про мо ци ји, ко ја је одр жа на 26. сеп тем бра, го во ри ли 
су проф. др Ма то пи жу ри ца, др Де јан Ај да чић и аутор. 
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Лек си ко граф ско оде ље ње

Срп ски би о граф ски реч ник

2008.

– У кра гу јев цу 2. апри ла 2008. го ди не у 18 ча со ва. О књи зи су го во ри ли проф. 
др слав ко Гор дић, Ми ро вук са но вић и проф. др Дра ган ста нић. 

– У Оџа ци ма 23. ок то бра 2008. го ди не у 18 ча со ва. О пр ва три то ма го во ри ла 
је мр Ми ли ца Бу јас, ре дак тор срп ског би о граф ског реч ни ка. 

– У Жа бљу 6. но вем бра 2008. го ди не у 19 ча со ва. О пр ва три то ма го во рио је 
Дра ган ту бић, се кре тар ре дак ци о ног од бо ра срп ског би о граф ског реч ни ка.

– У рат ко ву 13. но вем бра 2008. го ди не у 18 ча со ва. О пр ва три то ма го во рио је мр 
Бра ни слав по по вић, мла ђи струч ни са рад ник Лек си ко граф ског оде ље ња.

2009.

– 2. ок то бра 2009. го ди не одр жа на је про мо ци ја IV то ма сБр у Но вом са ду у 
Га ле ри ји Ма ти це срп ске у 12 ча со ва. књи гу су пред ста ви ли проф. др Ду шан 
Ни ко лић, доц. др Ми ра ра до је вић, проф. др Ми ло Лом пар и ака де мик Че до-
мир по пов.

– 14. ок то бра 2009. го ди не одр жа на је про мо ци ја III и IV то ма сБр у Бе о гра ду 
на ко лар че вом уни вер зи те ту у 19.30 ча со ва. књигe су пред ста ви ли проф. др 
Ду шан Ни ко лић, проф. др Љу бо драг Ди мић, проф. др Алек сан дар ка ди је-
вић, проф. др пре драг пи пер и ака де мик Че до мир по пов.

– 20. ок то бра 2009. го ди не Дру штво са рад ни ка и при ја те ља Ма ти це срп ске у 
ки кин ди ор га ни зо ва ло је про мо ци ју III и IV то ма сБр у све ча ној са ли оп-
шти не ки кин да у 18 ча со ва. књигe су пред ста ви ли проф. др слав ко Гор дић, 
Дра ган ту бић, мр Алек сан дра Но ва ков и ака де мик Че до мир по пов.

– 23. ок то бра 2009. го ди не одр жа на је про мо ци ја че ти ри то ма сБр у Ба ња лу ци 
у Бан ском дво ру у 18 ча со ва. књигe су пред ста ви ли проф. др Ду шан Ни ко-
лић, ака де мик ра де Ми хаљ чић, књи жев ник Зо ран ко стић, и ака де мик Че до-
мир по пов.

– 29. де цем бра 2009. го ди не одр жа на је про мо ци ја IV то ма сБр у Зре ња ни ну у 
скуп шти ни гра да у 18 ча со ва. књи гу су пред ста ви ли проф. др слав ко Гор-
дић, проф. др Ми ра ра до је вић, доц. др Дра ган ста нић, др сла вен ко тер зић 
и ака де мик Че до мир по пов.

2010.

– 11. мај 2010. про мо ци ја че ти ри то ма про јек та срп ски би о граф ски реч ник у 
Ни шу у га ле ри ји си на го га. књи ге су пред ста ви ли др сла вен ко тер зић, 
проф. др Го ран Мак си мо вић и ака де мик Че до мир по пов. скуп је по здра ви ла 
Ма ри ца Мак си мо вић, ди рек тор ка На род ног му зе ја у Ни шу.

2011.

– 21. ок то бра 2011. про мо ци ја V то ма Срп ског би о граф ског реч ни ка у Ма ти ци 
срп ској. књи гу су пред ста ви ли проф. др Ду шан Ива нић, про фе сор Не над 
Осто јић, Бра ни сла ва Јор да но вић, му зеј ски са вет ник, и ака де мик Че до мир 
по пов.
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– 25. ок то бра 2011. про мо ци ја V то ма сБр у Бе о гра ду на сај му књи га. О Срп
ском би о граф ском реч ни ку го во рио је глав ни уред ник ака де мик Че до мир 
по пов.

2012.

– 23. ја ну а ра 2012. про мо ци ја V то ма у Бе о гра ду на ко лар че вом уни вер зи те ту. 
књи гу су пред ста ви ли доц. др Ми лош ко вић, проф. Не над Осто јић, си ни ша 
ко ва че вић и ака де мик Че до мир по пов.

Срп ска ен ци кло пе ди ја

2010.

– 20. ок то бра 2010. го ди не у све ча ној са ли сА НУ одр жа на je прес-кон фе рен-
ци ја на ко јој су го во ри ли: ака де мик Ни ко ла Хаjдин, ака де мик Че до мир по-
пов, проф. др Дра ган ста нић, др Ми ло љуб Ал би ја нић. прес-кон фе рен ци ји 
је при су ство вао и пред став ник Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој, 
за ме ник ми ни стра, проф. др ти бор са бо. 

– 28. ок то бра 2010. го ди не на Бе о град ском сај му књи га одр жа на је про мо ци ја 
из да ња Ма ти це срп ске, ме ђу ко ји ма је пред ста вље на и 1. књи га I то ма Срп
ске ен ци кло пе ди је.

– 19. но вем бра 2010. го ди не у те ми шва ру је у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни 
срп ске кул ту ре” про мо ви са на 1. књи га I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је. 

– 23. но вем бра 2010. го ди не у све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на је про мо-
ци ја 1. књи ге I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је на ко јој су го во ри ли ака де мик Че-
до мир по пов, ака де мик ва си ли је кре стић, ака де мик Зо ран ко ва че вић, проф. 
др Ми ло Лом пар, проф. др Дра ган ста нић.

– 3. де цем бра 2010. го ди не у Зре ња ни ну одр жа на је про мо ци ја Ма ти чи них из-
да ња. Уче ство ва ли су ака де мик Че до мир по пов, проф. др Ма то пи жу ри ца, 
а о Срп ској ен ци кло пе ди ји го во рио је проф. др Дра ган ста нић.

– 8. де цем бра 2010. го ди не у Ни шу, са по чет ком у 15 ча со ва, одр жа на је осни-
вач ка скуп шти на „Чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске”, а по том су пред ста-
вље на Ма ти чи на из да ња. Уче ство ва ли су ака де мик Че до мир по пов, проф. 
др Ду шан Ни ко лић, проф. др Ма то пи жу ри ца, а о Срп ској ен ци кло пе ди ји 
го во рио је проф. др Дра ган ста нић.

– 24. де цем бра 2010. го ди не у кра гу јев цу је одр жа на про мо ци ја 1. књи ге I то ма 
Срп ске ен ци кло пе ди је, на ко јој су го во ри ли ака де мик Че до мир по пов, ака де мик 
ва си ли је кре стић, проф. др Об рад ста но је вић, ака де мик Зо ран ко ва че вић и 
проф. др Дра ган ста нић.

2011.

– 23. ја ну а ра 2011. го ди не у су бо ти ци је одр жа на про мо ци ја 1. књи ге I то ма 
Срп ске ен ци кло пе ди је, на ко јој су го во ри ли ака де мик Че до мир по пов и проф. 
др Дра ган ста нић.

– 25. фе бру а ра 2011. го ди не пред ста вље на је Срп ска ен ци кло пе ди ја у окви ру 
де лат но сти Дру штва срп ских до ма ћи на у Но вом са ду; уче ство ва ли су проф. 
др Дра ган ста нић и проф. мр Не над Осто јић.

– 1. мар та 2011. го ди не у Га ле ри ји сА НУ пред ста вље на је Срп ска ен ци кло пе
ди ја у окви ру ма ни фе ста ци је „Да на Ма ти це срп ске”, на ко јој су го во ри ли 
ака де мик Че до мир по пов и проф. др Дра ган ста нић.
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– 15. апри ла 2011. го ди не у Град ској би бли о те ци у вр њач кој Ба њи одр жа на је 
про мо ци ја 1. књи ге I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је, на ко јој су го во ри ли ака де-
мик Че до мир по пов, проф. др Об рад ста но је вић, проф. др пре драг сто ја но-
вић и проф. др Дра ган ста нић.

– 13. ма ја 2011. го ди не на уни вер зи те ту „сло бо мир” у Би је љи ни одр жа на је 
про мо ци ја 1. књи ге I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је, на ко јој су го во ри ли ака де-
мик ва си ли је Ђ. кре стић, ака де мик Че до мир по пов, проф. др Об рад ста но-
је вић и проф. др Дра ган ста нић.

– 25. ок то бра 2011. го ди не на Бе о град ском сај му књи га одр жа на је про мо ци ја 
из да ња Ма ти це срп ске, ме ђу ко ји ма је пред ста вље на и 2. књи га I то ма Срп
ске ен ци кло пе ди је, на ко јој је го во рио проф. др Дра ган ста нић. 

– 26. ок то бра 2011. го ди не на бе о град ском сај му књи га одр жа на је про мо ци ја 
2. књи ге I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је, на ко јој су го во ри ли проф. др Дра ган 
ста нић, проф. др пре драг пи пер, др Ми ло љуб Ал би ја нић и ака де мик Ђор ђе 
Зло ко вић.

– 2. но вем бра 2011. го ди не у Зре ња ни ну су пред ста вље на сва Ма ти чи на из да-
ња, ме ђу ко ји ма је пред ста вље на и 2. књи га I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је, на 
ко јој је го во рио проф. др Дра ган ста нић.

– 11. но вем бра 2011. го ди не у те ми шва ру су пред ста вље на сва Ма ти чи на из да-
ња, ме ђу ко ји ма је пред ста вље на и 2. књи га I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је; на 
про мо ци ји је го во рио проф. др Дра ган ста нић.

2012.

– 24. ја ну а ра 2012. го ди не у све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на је про мо-
ци ја 2. књи ге I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је, на ко јој су го во ри ли ака де мик Че -
до мир по пов, др Ми ло љуб Ал би ја нић, ака де мик Ђор ђе Зло ко вић, проф. др 
Дар ко та на ско вић, проф. др Дра ган ста нић.

– 31. ја ну а ра у све ча ној са ли сА НУ одр жа на је про мо ци ја 2. књи ге I то ма Срп ске 
ен ци кло пе ди је, на ко јој су по здрав не ре чи одр жа ли ака де мик Ни ко ла Хај дин, 
пред сед ник сА НУ, проф. др слав ко Гор дић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, 
до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, управ ник Би бли о те ке сА НУ и уред -
ник три би не. књи гу су пред ста ви ли ака де мик Ђор ђе Зло ко вић, проф. др 
Дар ко та на ско вић и проф. др Дра ган ста нић.

– 25. мар та 2012. го ди не у окви ру ма ни фе ста ци је „Бо ри на не де ља” (вра ње, 2012) 
про мо ви са на је Срп ска ен ци кло пе ди ја. У про мо ци ји су уче ство ва ли Иван 
Не гри шо рац, проф. др Не над Осто јић и проф. др сло бо дан Ћур чић.

Збор ник ра до ва са на уч не кон фе рен ци је „Срп ска би бли о гра фи ја да нас”

2009.

– 27. мар та 2009. го ди не про мо ви сан је збор ник ра до ва са на уч не кон фе рен ци је 
„срп ска би бли о гра фи ја да нас”. О збор ни ку су го во ри ли проф. др Зла та Бо-
јо вјић, проф. др Алек сан дра вра неш и Ма ри ја Јо ван цаи.

Оде ље ње за дру штве не на у ке

2010.

– 27. апри ла 2010. го ди не ре зул тат из да вач ке де лат но сти Оде ље ња за дру штве не 
на у ке Ма ти це срп ске књи га др Гој ка Ма ло ви ћа Се о ба у ма ти цу, Оп ти ра ње 
Ср ба у Ма ђар ској 1920–1931 (I том) и Спи ско ви срп ских оп та на та у Ма ђар
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ској (II том) пред ста вље на је у све ча ној са ли Ма ти це срп ске. На кон по здрав-
них ре чи ака де ми ка Че до ми ра по по ва, пред сед ни ка Ма ти це срп ске, и др Бо-
ја на пај ти ћа, пред сед ни ка вла де Ап вој во ди не, ауди то ри ју му се обра тио и 
проф. др сло бо дан Ћур чић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске. О књи зи су го во-
ри ли проф. др Љу бо драг Ди мић, проф. др ро до љуб етин ски, проф. др Мир-
ја на ра до је вић и аутор. књи га је иза шла као су и зда вач ки по ду хват Ма ти це 
срп ске и са мо у пра ве ср ба у Ма ђар ској, а пу бли ко ва ње је по др жао и по кра-
јин ски се кре та ри јат за кул ту ру.

– 19. но вем бра 2010. го ди не у ор га ни за ци ји Исто риј ског ар хи ва и Ма ти це срп-
ске пред ста вље на је књи га Се о ба у ма ти цу – оп ти ра ње Ср ба у Ма ђар ској 
из ме ђу два свет ска ра та Гој ка Ма ло ви ћа. У хо лу кул тур ног цен тра у Зре-
ња ни ну о књи зи су го во ри ли др Ни ко ла Жу тић, Јо ван пе јин и аутор. 

– 3. де цем бра 2010. го ди не одр жа на је про мо ци ја књи ге Гој ка Ма ло ви ћа Се о ба 
у ма ти цу у Исто риј ском ар хи ву у ки кин ди. О књи зи су го во ри ли др вељ ко 
Ђу рић, Јо ван пе јин и аутор. 

– 20. де цем бра 2010. го ди не на ко лар че вом уни вер зи те ту одр жа на је про мо ци-
ја књи ге Гој ка Ма ло ви ћа Се о ба у ма ти цу. У про мо ци ји су уче ство ва ли др 
Ђор ђе Ђу рић, Јо ван пе јин, др Ни ко ла Жу тић и аутор. 

Оде ље ње за при род не на у ке

Жи вот и смрт би о ло шких би ћа
збор ник ра до ва са на уч ног ску па

2008.

Оде ље ње Ма ти це срп ске за при род не на у ке пред ста ви ло је збор ник ра до ва 
Жи вот и смрт би о ло шких би ћа на уч ној јав но сти 17. де цем бра 2008. го ди не. то је 
че твр ти по ре ду збор ник ра до ва про и за шао из ду го го ди шњег про јек та Оде ље ња под 
на зи вом Чо век и при ро да. На про мо ци ји су го во ри ли ака де мик Зо ран ко ва че вић, 
проф. др Дра ган ко ко вић, проф. др Ми лан Ма та вуљ и проф. др Дра ги ша по по вић.

Оде ље ње за ли ков не умет но сти
2008.

Срп ски све ти те љи у сли кар ству пра во слав них на ро да

У Бе о гра ду у ко лар че вој за ду жби ни 14. апри ла пред ста вље на је књи га проф. 
др сре те на пет ко ви ћа Срп ски све ти те љи у сли кар ству пра во слав них на ро да. О 
књи зи су го во ри ли проф. др Бра ни слав то дић, Оли вер то мић, проф. др то ми слав 
Јо ва но вић и аутор.

2010.
Не бој ша Ми трић

18. ма ја 2010. го ди не пред ста вље на је књи га др ста ни сла ва Жив ко ви ћа Не
бој ша Ми трић.

2011.
На сај му књи га у Бе о гра ду пред ста вље на је 25. ок то бра 2011. го ди не књи га 

др Зо ра на т. Јо ва но ви ћа По зо ри шно де ло Ми ла на Гро ла. О књи зи је го во рио проф. 
др слав ко Гор дић.
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У Ма ти ци срп ској је 25. но вем бра 2011. го ди не пред ста вље на књи га др Зо ра-
на т. Јо ва но ви ћа, По зо ри шно де ло Ми ла на Гро ла. О књи зи су го во ри ли проф. др 
Ду шан рњак, проф. др Дра га на Чо лић Би ља нов ски и аутор.

Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку
2009. 

Цр кве Св. Ди ми три ја и Св. Са ве у Хи лан да ру

26. ја ну а ра 2009 – у окви ру све то сав ске бе се де – пред ста вље на је књи га др 
Зо ра на ра ки ћа Цр кве Св. Ди ми три ја и Св. Са ве у Хи лан да ру. су и зда вач при об ја-
вљи ва њу ове књи ге би ло je Дру штво при ја те ља све те Го ре. О књи зи је го во рио 
ака де мик Гој ко су бо тић.

Сте ван Алек сић

5. ма ја 2009. пред ста вље на је књи га др Ја сне Јо ва нов Сте ван Алек сић. О књи-
зи су го во ри ли проф. др Ми ро слав ти мо ти је вић, мр ти ја на пал ко вље вић и аутор.

Спо ме ни ци и спо менобе леж ја

16. ок то бра 2009. Ма ти ца срп ска и срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
Огра нак у Но вом са ду, при ре ди ле су пред ста вља ње мо но гра фи је то ме та се ра фи-
мов ског Спо ме ни ци и спо менобе леж ја. О мо но гра фи ји су го во ри ли ака де мик Че-
до мир по пов и проф. др ста ни слав Жив ко вић. про грам се од ви јао у про сто ри ја ма 
Огран ка сА НУ у Но вом са ду.

Не у ни шти ви свет ду хов не ле по те

22. де цем бра 2009. пред ста вље на је књи га др ста ни сла ва Жив ко ви ћа Не у ни
шти ви свет ду хов не ле по те. О књи зи су го во ри ли проф. др Алек сан дар ка ди је вић, 
се кре тар Оде ље ња за ли ков не умет но сти, проф. др Бран ко ву јо вић, мр ти ја на пал-
ко вље вић и аутор.

2010.

На рас кр шћу Ис то ка и За па да –
О ди ја ло гу тра ди ци о нал ног и мо дер ног у срп ској му зи ци (1918–1941)

1. мар та пред ста вље на је књи га др ка та ри не то ма ше вић На рас кр шћу Ис то
ка и За па да – О ди ја ло гу тра ди ци о нал ног и мо дер ног у срп ској му зи ци (1918–1941) 
у Би бли о те ци Гра да Бе о гра да. О књи зи су го во ри ли ака де мик пре драг па ла ве-
стра, др Да ни ца пе тро вић, др Ђор ђе с. ко стић и аутор. Ово је за јед нич ко из да ње 
Ма ти це и Му зи ко ло шког ин сти ту та сА НУ.

На род не пе сме из Вој во ди не

17. ма ја, у окви ру сед ни це Од бо ра Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку, 
др Дра го слав Де вић, при ре ђи вач књи ге Ми о дра га А. ва си ље ви ћа На род не пе сме 
из Вој во ди не, при ка зао је ово из да ње. књи га је ре зул тат ра да на те ми ет но му зи-
ко ли шка ис тра жи ва ња у вој во ди ни. ре цен зен ти су др Да ни ца пе тро вић и мр Је-
ле на Јо ва но вић. су и зда вач је За вод за кул ту ру вој во ди не. 
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Бо шко То кин, пр ви срп ски есте ти чар, пу бли ци ста и кри ти чар фил ма

17. ма ја пред ста вље на је књи га проф. др Мар ка Бап ца Бо шко То кин, пр ви срп
ски есте ти чар, пу бли ци ста и кри ти чар фил ма. Аутор је био но си лац исто и ме не 
на уч но и стра жи вач ке те ме у Оде ље њу. О књи зи су го во ри ли др Зо ран т. Јо ва но вић 
и Ми лан влај чић. 

Мо но гра фи ја о Бо шку то ки ну про мо ви са на је још: ра дио Бе о град 2 – 30. ја-
ну ар 2010, аутор је го во рио о књи зи 53 ми ну та; Фест (са ва цен тар) – 23. фе бру ар 
2010. Го во ри ли су Ми лан влај чић и аутор; Град ски Му зеј вр шац – 24. март 2010, 
го во ри ли су Ми лан влај чић и аутор.

пр ва ју го сло вен ска сим фо ни ја – На Ли па ру
Ми лен ка па у но ви ћа (1889–1924)

16. ју на пред ста вље на је књи га пр ва ју го сло вен ска сим фо ни ја – На Ли па ру 
Ми лен ка па у но ви ћа (1889–1924), ко ју је при ре ди ла мр Би ља на Ми ла но вић, на 
кон цер ту ко ји је одр жан на ко лар цу. Из ве де ни су увод ни део пр вог ста ва и фи на-
ле. На сту пао је Ор ке стар ртс са ди ри ген том Бо ја ном су ђи ћем. књи га је ре зул тат 
ра да на те ми про у ча ва ње, ре ди го ва ње и об ја вљи ва ње срп ске му зич ке ба шти не 
чи ји је но си лац проф. др со ња Ма рин ко вић. ре цен зен ти су проф др со ња Ма рин-
ко вић, му зи ко лог, и проф. Бо јан су ђић, ди ри гент. 

Mетодологија на уч но и стра жи вач ког ра да у му зи ко ло ги ји

11. ок то бра пред ста вље на је књи га др со ње Ма рин ко вић Mетодологија на
уч но и стра жи вач ког ра да у му зи ко ло ги ји по ла зни ци ма кур се ва на спе ци ја ли стич-
ким сту ди ја ма Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду 

13. ок т об рa пред ста вље на је књи га др со ње Ма рин ко вић, Mетодологија на
уч но и стра жи вач ког ра да у му зи ко ло ги ји по ла зни ци ма кур се ва ма стер и док тор-
ских сту ди ја на ин тер ди сци пли нар ним сту ди ја ма те о ри је умет но сти и ме ди ја на 
Уни вер зи те ту умет но сти у Бе о гра ду. ре цен зен ти су доц. др ве сна Ми кић, проф. 
мр Не над Осто јић и проф. др пре драг пи пер. су и зда вач са Ма ти цом срп ском је 
Фа кул тет му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. 

Пра во слав но срп ско цр кве но пје ни је
по ста ром кар ло вач ком на чи ну уде сио Ти хо мир Осто јић

28. ок то бра на сај му књи га у Бе о гра ду пред ста вље на је књи га Пра во слав но 
срп ско цр кве но пје ни је (по ста ром кар ло вач ком на чи ну уде сио ти хо мир Осто јић), 
ко ју је при ре ди ла др Да ни ца пе тро вић. О књи зи је го во ри ла др Да ни ца пе тро вић.

Из но во сад ских са ло на – Ал бум са лон ских ком по зи ци ја за кла вир

28. ок то бра на сај му књи га у Бе о гра ду пред ста вље на је књи га при ре ђи ва ча 
мр Ма ри ја не ко ка но вић Из но во сад ских са ло на – Ал бум са лон ских ком по зи ци ја за 
кла вир. О књи зи је го во ри ла др Да ни ца пе тро вић.

Пле те ни це стил ских фи гу ра у оми ли ја ма Св. Јо ва на Зла то у стог
Тра гом са жи во та

По че ци срп ског про фе си о нал ног на ци о нал ног по зо ри шта

16. де цем бра пред ста вље не су три те а тро ло шке књи ге: доц. др ве сна О. Мар-
ко вић, Пле те ни це стил ских фи гу ра у оми ли ја ма Св. Јо ва на Зла то у стог; проф. др 

151



152 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

ка та лин ка ич, Тра гом са жи во та, проф. др пе тар Мар ја но вић, По че ци срп ског про
фе си о нал ног на ци о нал ног по зо ри шта. О књи га ма су го во ри ли проф. др Ду шан 
рњак, др Зо ран т. Јо ва но вић, проф. др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић. пред ста вља-
ње књи га ре пор тер ски су сни ми ли и узе ли ин тер вјуе за ин фор ма тив не и про гра ме 
из кул ту ре ртв и ра дио Но ви сад. пред ста вља ње књи га сни мио је и фо то-ре пор-
тер Бран ко Лу чић.

Ру ко пи сно оде ље ње

2008.

Књи га Сте ри ји них ру ко пи са

Књи га Сте ри ји них ру ко пи са мр Иси до ре по по вић про мо ви са на је 12. де цем-
бра 2008. го ди не. Ис пред Ма ти це срп ске го сте је по здра вио пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске проф. др слав ко Гор дић. О књи зи су го во ри ли др Зо ран т. Јо ва но вић, проф. 
др са ва Да мја нов, доц. др ра до слав ера ко вић и аутор ка.

Ње го шев од бор

Збор ник

2010.

– 8. ок то бра 2010. го ди не одр жа на је у Ма ти ци срп ској про мо ци ја пр вог Ње го
ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске. по здрав ну реч упу тио је пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир по пов. О Ње го ше вом збор ни ку го во ри ли су ар хи-
е пи скоп це тињ ски, ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски го спо дин Ам фи ло-
хи је, ака де мик све то зар ко ље вић, до пи сни члан сА НУ Ја сми на Гр ко вић Меј-
џор и пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић. ње го ше ве сти-
хо ве ка зи вао је Гој ко Шан тић, пр вак Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта.

Пред ста вља ње оста лих из да ња Ма ти це срп ске 

2010.

– 4. ма ја 2010. го ди не у све ча ној са ли Град ске ку ће у Но вом са ду пред ста вље-
на је дру га књи га из еди ци је Ба шти на – Јо ван Ха џић О узро ци ма раз во да 
бра ка, пре ма уче њу Ис точ не пра во слав не цр кве Хри сто ве – Ина у гу рал на прав
на ди сер та ци ја. О књи зи су го во ри ли ака де мик Че до мир по пов, проф. др 
Ма ри ја Дра шкић, проф. др Љу бо мир ка кр кљуш, проф. др Љи ља на су бо тић, 
вла ди слав М. то до ро вић, пре во ди лац, и проф. др Ду шан Ни ко лић, уред ник 
еди ци је и при ре ђи вач књи ге.

Пред ста вља ње из да ња дру гих из да ва ча 

2008.

– 15. мај – Ма ти ца срп ска и За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у пан че ву 
пред ста ви ли су мо но гра фи ју Ми ла на ве и но ви ћа Пан че во на ста рим раз глед
ни ца ма 1898–1941.
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– 19. сеп тем бар – про мо ци ја све ске Ле то пи са Ма ти це срп ске по све ће не не мач-
кој књи жев но сти и не мач ко-срп ским књи жев ним ве за ма. Го во ри ли су Дра ган 
сто ја но вић, Злат ко кра сни, Иван Не гри шо рац. 

– 14. ок то бар – Ма ти ца срп ска и Ор фе ус пред ста ви ли су књи гу Ми ро сла ва 
еге ри ћа Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва 19. и 20. ве ка. О књи зи су го во ри ли 
проф. др ви то мир ву ле тић, проф. др слав ко Гор дић, доц. др Гор да на ра и че-
вић, се ли мир ра ду ло вић и аутор.

– 17. ок то бар – Ма ти ца срп ска и Из да вач ко пред у зе ће „Фи лип ви шњић” пред-
ста ви ли су књи гу др во ји сла ва ко шту ни це Од бра на Ко со ва. при сут не је по-
здра вио ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник Ма ти це срп ске, а о књи зи су 
го во ри ли ака де мик ко ста Ча во шки, проф. др сло бо дан са мар џић и аутор.

– 25. ок то бар – Ма ти ца срп ска и Мод на ку ћа „Мо на” на сај му књи га у Бе о гра-
ду пред ста ви ле су Ле то пис Ма ти це срп ске и де ло Ми о дра га па вло ви ћа – 
до бит ни ка на гра де „Из ви и скра ње го ше ва” за 2008. го ди ну. Го во ри ли: Иван 
Не гри шо рац, мр Дра ган Ха мо вић.

– 4. но вем бар – Ма ти ца срп ска и срп ска књи жев на за дру га пред ста ви ле су Ју
би лар но 100. ко ло Срп ске књи жев не за дру ге. при сут не је по здра вио проф. 
др слав ко Гор дић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске. Го во ри ли су сло бо дан ра-
ки тић, пред сед ник срп ске књи жев не за дру ге, и Мар ко Не дић, глав ни уред-
ник срп ске књи жев не за дру ге. Од лом ке из књи га об ја вље них у овом ко лу чи-
та ли су ауто ри: Да вид Ал ба ха ри Сва ке но ћи у дру гом гра ду, Дра го мир Брај-
ко вић Пе сма у пе сми, Ми ро вук са но вић Се мољ љу ди, Дра ган Ла ки ће вић Лу
дач ки ру ко пис, ра дош Љу шић Срп ска др жав ност 19. ве ка, Че до мир по пов 
Ис точ но пи та ње и Срп ска ре во лу ци ја 1804–1918, пе тар са рић, Са ра, Ђор ђо 
сла до је Ма на стир ски ба што ван, Дар ко та на ско вић, Ислам – дог ма и жи вот.

– 21. но вем бар – пред ста вље на је књи га ака де ми ка Ми хај ла Мар ко ви ћа Ју риш 
на не бо. О књи зи су го во ри ли проф. др Да ни ло Ба ста, проф. др Мир ко Зу ро-
вац, проф. др Здрав ко ку чи нар и аутор.

– 25. но вем бар – Ма ти ца срп ска, срп ски на род ни по крет „све то зар Ми ле тић” 
и Из да вач ка ку ћа „про ме теј” упри ли чи ли су све ча ност по во дом де ве де се то-
го ди шњи це ју би ле ја ве ли ке на род не скуп шти не и при са је ди ње ња Бач ке, Ба-
на та, Ба ра ње и сре ма ср би ји. при сут не су по здра ви ли ака де мик Че до мир 
по пов и ака де мик Дра го љуб Не дељ ко вић. пред ста вље но је ре принт из да ње 
збор ни ка из 1938. и 1940. го ди не Вој во ди на, I и II, ре чи ма Зо ра на ко лун џи је, 
ака де ми ка Че до ми ра по по ва и проф. др сло бо да на Ћур чи ћа. пре да ва ње „по-
вест при са је ди ње ња Бач ке, Ба на та, Ба ра ње и сре ма ср би ји 1918. го ди не” одр-
жа ла је проф. др Љу бо мир ка кр кљуш, а по том ака де мик ва си ли је кре стић 
„вој во ди на и вој во ђа ни пре де ве де сет го ди на и да нас”. 

– 2. де цем бар – про мо ви сан је збор ник Дух и раз у ме ва ње Ни ко ли Ми ло ше ви-
ћу у спо мен. том при ли ком го во ри ли су проф. др сло бо дан Гру ба чић, Иван 
Не гри шо рац, проф. др Јо ван по пов.

– 16. де цем бар – про мо ви са на су Са бра на де ла До си те ја Об ра до ви ћа у из да њу 
До си те је ве за ду жби не, Бе о град. при ре ђи ва чи: проф. др Ду шан Ива нић, др 
Ми о драг Ма тиц ки и проф. др Мир ја на сте фа но вић. Го во ри ли: проф. др Го-
ран Мак си мо вић, доц. др ра до слав ера ко вић. Од лом ке из До си те је вих де ла 
чи та ла Гор да на Ђур ђе вић Ди мић. 

– 18. де цем бар – Ма ти ца срп ска и Из да вач ка ку ћа „пла то не ум” пред ста ви ли 
су књи гу Во дич за до бар уџ бе ник проф. др Ива на Иви ћа, проф. др Ане пе ши-
кан, мр сло бо дан ке Ан тић. О књи зи су го во ри ли проф. др слав ко Гор дић, 
проф. др Би ља на тре бје ша нин, Ду шан ву ји чић и ауто ри. пот пред сед ник 
Гор дић је по том отво рио рас пра ву о те ми ко јом се књи га ба ви.
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– 23. де цем бар – одр жа на је на уч на три би на Сло бо дан Јо ва но вић и ње го во де ло, 
у ко јој су уче ство ва ли проф. др Гор да на ву ка ди но вић, др Не бој ша по по вић 
и мр На та ли ја Лу до шки. три би ну је во дио проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не-
рал ни се кре тар Ма ти це срп ске.

2009.

– 10. фе бру ар 2009. го ди не: пред ста вље на је еди ци ја са бра на де ла Ми ло ша 
цр њан ског (Из да вач ка ку ћа Ма ка ри је и За ду жби на Ми ло ша цр њан ског). 
Уче ство ва ли су проф. др Ми ло Лом пар, при ре ђи вач, доц. др Го ра на ра и че-
вић, исто ри чар књи жев но сти и Гор да на Ђур ђе вић Ди мић, пр ва ки ња сНп.

– 18. фе бру ар 2009. го ди не – упри ли че на је ака де ми ја по све ће на 125. го ди шњи-
ци ро ђе ња вељ ка пе тро ви ћа. Из ло жбу по све ће ну жи во ту и ра ду ве ли ког пи-
сца отво рио је го спо дин Ми ро вук са но вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп-
ске, а о жи во ту и де лу књи жев ни ка вељ ка пе тро ви ћа бе се дио је проф. др 
слав ко Гор дић, исто ри чар књи жев но сти и пот пред сед ник Ма ти це срп ске.

– 10. март 2009. го ди не – пред ста вље на је књи га проф. др сми ље Авра мов Ге
но цид над Ср би ма 1941–1945, 1991 I и II (ИГАМ, Бе о град 2008). Уче ство ва ли 
су ака де ми ци ва си ли је кре стић и Дра ган Не дељ ко вић, ко ста Ча во шки, до-
пи сни члан сА НУ и аутор ка.

– 14. април 2009. го ди не – пред ста вље на је књи га све тла не Ми ла ши но вић и 
Га ље са по жни чен ко Чи та ње са вре ме не про зе (Ма ли Не мо, пан че во 2008). 
Уче ство ва ли су Ми лан Ор лић, мр Ми ле на сто ја но вић, др са ша ра дој чић и 
аутор ке.

– 8. мај 2009. го ди не – пред ста вље на је књи га др со фи је Бо жић: ср би у Хр ват-
ској 1918–1929 (Ин сти тут за но ви ју исто ри ју ср би је, Бе о град 2008). Уче ство-
ва ли су ака де мик ва си ли је кре стић, проф. др Љу бо драг Ди мић, проф. др 
Ми ра ра до је вић и аутор ка.

2010.

– 16. мар та 2010. го ди не, у са рад њи са Фи ло ло шким фа кул те том у Бе о гра ду, 
Дру штвом за ан тич ке сту ди је ср би је и прав ним фа кул те том у Бе о гра ду 
(Fo rum Ro ma num), Ма ти ца срп ска је ор га ни зо ва ла пре да ва ње Black and Whi te: 
Two Ame ri can Ex pe ri en ces on Sta ge, ко је је одр жао проф. др вик тор ка сте ла ни 
(Vic tor Ca stel la ni, Ден вер, ко ло ра до, сАД).

– 8. апри ла 2010. го ди не му шка во кал на гру па „Ака де мац” одр жа ла је кон церт 
Ма ти ци на дар. На про гра му је би ла пе ва на гра ђан ска ли ри ка 19. и с по чет ка 
20. ве ка и пе сме срп ских хор ских кла си ка. Ди ри гент Јо ван Јер ков.

– 20. апри ла 2010. го ди не пред ста вље на је књи га проф. др са ве Жи ва но ва Ру
си ја 1917, у из да њу „Но ли та” и „Ин фор ма ти ке”. О књи зи су го во ри ли проф. 
др Ни ко ла Б. по по вић, Зо ран Жив ко вић, глав ни и од го вор ни уред ник „Но-
ли та”, и аутор.

– 21. апри ла 2010. го ди не одр жан је ју би лар ни 300. кон церт ме шо ви тог ин клу-
зив ног хо ра ИсОН под на зи вом „Ин клу зи јом ка кул ту ри”. Ди ри гент Ми о-
драг Бли за нац.

– 27. апри ла 2010. го ди не пред ста вље на је књи га ауто ра др Гој ка Ма ло ви ћа 
се о ба у ма ти цу, Оп ти ра ње Ср ба у Ма ђар ској 1920–1931, I том, и Спи ско ви срп
ских оп та на та у Ма ђар ској, II том. том при ли ком по здрав не ре чи из го во ри ли 
су ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник Ма ти це срп ске, и др Бо јан пај тић, 
пред сед ник вла де Ап вој во ди не. О књи зи су го во ри ли проф. др Љу бо драг 
Ди мић, проф. др ро до љуб етин ски, проф. др Мир ја на ра до је вић и аутор.
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– 4. ма ја 2010. го ди не у све ча ној са ли Град ске ку ће пред ста вље на је књи га из 
еди ци је „Ба шти на” – Јо ван Ха џић О узро ци ма раз во да бра ка, пре ма уче њу 
Ис точ не пра во слав не цр кве Хри сто ве, ина у гу рал на прав на ди сер та ци ја. О 
књи зи су го во ри ли ака де мик Че до мир по пов, проф. др Ма ри ја Дра шкић, 
проф. др Љу бо мир ка кр кљуш, проф. др Ду шан Ни ко лић, проф. др Љи ља на 
су бо тић, вла ди слав М. то до ро вић. све ча но пред ста вља ње књи ге ор га ни зо-
ва ла је Ма ти ца срп ска под по кро ви тељ ством Гра да Но вог са да.

– 5. ма ја 2010. го ди не пред ста вље на је књи га у из да њу „Slo vo Sla viе” из Бе о гра-
да ауто ра пе ра Ја коб се на Ју жно сло вен ске те ме и збор ник ра до ва У част 
Пе ра Ја коб се на. У про гра му су уче ство ва ли проф. др Де јан Ај да чић и проф. 
др пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо (при ре ђи ва чи), Иван Не гри шо рац и проф. 
др пер Ја коб сен.

– 18. ма ја 2010. го ди не одр жан је све ча ни про грам „До си теј – ду хов ност без 
гра ни ца”. том при ли ком го во ри ли су ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и проф. др Ду шан Ива нић, члан Управ ног од бо ра До си те је-
ве за ду жби не. У умет нич ком про гра му уче ство ва ли су Не над Гру ји чић, пе-
ро Зу бац, Ми лан Не на дић, Ђор ђо сла до је, пе сни ци; др Урош Дој чи но вић, 
ги та ра; Дра га на ра да ко вић, со пран, и Гој ко Шан тић, глу мац.

– 12. ок то бра 2010. пред ста вље на је књи га рад ми ле Ми лен ти је вић Ми ле ва Ма рић 
Ајн штајн – жи вот са Ал бер том Ај нштај ном. О књи зи су го во ри ли ака де мик 
Че до мир по пов, проф. др ака де мик Дра го љуб Жи во ји но вић, проф. др Дар ко 
ка пор, проф. др вла ди сла ва Гор дић пет ко вић и аутор. У умет нич ком де лу 
про гра ма уче ство ва ла је ра до сла ва ва ра гић, ме цо со пран уз кла вир ску прат њу.

– 15. ок то бра 2010. го ди не у Бе о гра ду у ко лар че вој за ду жби ни пред ста вље на 
је књи га рад ми ле Ми лен ти је вић Ми ле ва Ма рић Ајн штајн – жи вот са Ал
бер том Ај нштај ном. О књи зи су го во ри ли ака де мик Че до мир по пов, проф. 
др На да по по вић пе ри шић, ака де мик ва си ли је кре стић, проф. др Дар ко ка-
пор, проф. др Дра ган по по вић и аутор. У умет нич ком де лу про гра ма уче-
ство вао је Урош Дој чи но вић, ги та ри ста.

– 18. но вем бра 2010. го ди не у све ча ној са ли Оп шти не ки кин да ака де мик Че-
до мир по пов, пред сед ник Ма ти це срп ске, и проф. др Ма то пи жу ри ца, се-
кре тар Оде ље ња за књи жев ност и је зик пред ста ви ли су из да вач ку де лат ност 
Ма ти це срп ске. том при ли ком пред ста вље на је у књи га рад ми ле Ми лен ти-
је вић Ми ле ва Ма рић Ајн штајн – жи вот са Ал бер том Ај нштај ном. О књи зи 
су го во ри ли проф. др Ми ра ра до је вић и аутор ка.

– 23. но вем бра 2010. го ди не пред ста вље на је пр ва књи га пр вог то ма Срп ске 
ен ци кло пе ди је. О овом ка пи тал ном из да њу го во ри ли су ака де мик Че до мир 
по пов, др Ми ло љуб Ал би ја нић, ака де мик ва си ли је кре стић, ака де мик Зо-
ран ко ва че вић, проф. др Ми ло Лом пар и проф. др Дра ган ста нић. У умет-
нич ком про гра му уче ству је хор Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај”, ди ри гент 
Ја сми на Не шко вић.

– 3. де цем бра 2010. го ди не, у Зре ња ни ну, у Ба рок ној са ли Оп шти не Зре ња нин 
ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник Ма ти це срп ске, и проф. др Ма то пи-
жу ри ца, се кре тар Оде ље ња за књи жев ност и је зик, пред ста ви ли су из да вач ку 
де лат ност Ма ти це срп ске. О пр вој књи зи пр вог то ма Срп ске ен ци кло пе ди је 
го во рио је глав ни уред ник проф. др Дра ган ста нић.

2011.

– У срп ском кул тур ном дру штву све ти са ва у су бо ти ци 23. ја ну а ра 2011. го-
ди не одр жа на је про мо ци ја це ло куп не из да вач ке де лат но сти Ма ти це срп ске 
то ком 2010. го ди не. про мо ци ји су при су ство ва ли пред сед ник Ма ти це срп ске 
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ака де мик Че до мир по пов, се кре тар Оде ље ња за књи жев ност и је зик проф. 
др Ма то пи жу ри ца и глав ни уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске и Срп ске 
ен ци кло пе ди је проф. др Дра ган ста нић.

– „Дру штво срп ских до ма ћи на” је 25. фе бру а ра 2011. го ди не ор га ни зо ва ло 
про мо ци ју пр ве књи ге пр вог то ма Срп ске ен ци кло пе ди је у Ма ти ци срп ској. 
На про мо ци ји су го во ри ли глав ни уред ник проф. др Дра ган ста нић и члан 
Уред ни штва Не над Осто јић.

– пред ста вље на је, 26. апри ла 2011. го ди не, књи га проф. др Дра го љу ба р. Жи-
во ји но ви ћа У по тра зи за за штит ни ком, Сту ди је о срп скоаме рич ким ве за
ма 1870–1920, ко ју је об ја вио „Ал ба трос плус”. пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир по пов по здра вио је при сут не и из ре као увод ну бе се ду. О 
књи зи су го во ри ли вла ди слав Јо ва но вић, доц. др Ми лош ко вић, на уч ни са-
рад ник др во ји слав па вло вић и аутор.

– У све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 10. ма ја 2011. го ди не, пред ста вље на је књи га 
проф. др Зо ра на ви до је ви ћа Де мо кра ти ја на за ла ску, у из да њу слу жбе ног 
гла сни ка и Ин сти ту та дру штве них на у ка из Бе о гра да. О књи зи су го во ри ли 
проф. др Бран ко Баљ, проф. др Бо ри слав Ђу ро вић, проф. др Јо ван ком шић, 
проф. др Ми лош Мар ја но вић и аутор. Го сте је по здра вио пред сед ник Ма ти-
це срп ске ака де мик Че до мир по пов. 

– пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др сло бо дан Ћур чић је 11. ма ја 2011. 
го ди не при су ство вао про мо ци ји мо но гра фи је Soybеаn у из да њу Ин сти ту та 
за ра тар ство и по вр тар ство Но ви сад и фир ме со ја про те ин из Бе че ја, ко ја је 
одр жа на у про сто ри ја ма Ма ти це срп ске.

– У ор га ни за ци ји ре ги о нал ног цен тра за про фе си о нал ни раз вој за по сле них у 
обра зо ва њу проф. др Ма то пи жу ри ца, се кре тар Оде ље ња за књи жев ност и 
је зик, про мо ви сао је у Чач ку 15. ма ја 2011. го ди не Пра во пис срп ско га је зи ка, 
а у Ни шу (16. ма ја) на Фи ло зоф ском фа кул те ту.

– Одр жа на је 17. ма ја 2011. го ди не про мо ци ја књи ге доц. др Алек сан дра ра сто-
ви ћа Ве ли ка Бри та ни ја и ма ке дон ско пи та ње 1903–1908. О књи зи су го во-
ри ли проф. др Ми хај ло вој во дић, проф. др Дра го љуб Жи во ји но вић, др сла-
вен ко тер зић и аутор.

– Одр жа на је 20. ма ја 2011. го ди не про мо ци ја књи ге Фо но ло ги ја срп ско га је зи ка 
Дра го љу ба пе тро ви ћа и сне жа не Гу ду рић. О књи зи су го во ри ли др Зор ка 
ка шић, мр ве ра Бо ри сен ко, др Ма ја Мар ко вић и ауто ри.

– У ор га ни за ци ји Би хаћ ко-пе тро вач ке епар хи је одр жа на је 31. ма ја 2011. го ди-
не про мо ци ја Ше ма ти зма Би хаћ копе тро вач ке епар хи је за 2010. го ди ну. 
Ува же не го сте пред во ђе не епи ско пом Хри зо сто мом до че као је пред сед ник 
Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов са чла но ви ма пред сед ни штва и са-
рад ни ци ма. На са мој про мо ци ји при сут не је по здра вио и о Ше ма ти зму го-
во рио пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић. књи гу су 
пред ста ви ли епи скоп Би хаћ ко-пе тро вач ке епар хи је Хри зо стом, пи сац и но-
ви нар Дра ган Да мја но вић, ко му ни ко лог Ан дреј про тић и би бли о те кар па-
три јар шиј ске би бли о те ке мр радoван пи ли по вић. У умет нич ком де лу про-
гра ма уче ство ва ли су ви зан тиј ско-срп ски хор „Мој си је пе тро вић” и пе вач ка 
гру па „тре пе тљи ка”.

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

– пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов и пот пред сед ник Ма-
ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић при су ство ва ли су 3. сеп тем бра 2011. го-
ди не ма ни фе ста ци ји „Ну ши ћи ја да” у Ива њи ци. том при ли ком пред ста ви ли 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

су про грам ске ак тив но сти Ма ти це срп ске и раз го ва ра ли о мо гућ но сти ма са-
рад ње са Дру штвом чла но ва Ма ти це срп ске у Ива њи ци. На књи жев ном ма-
ти неу по све ће ном Иви Ан дри ћу (по во дом 50 го ди на од до де ле Но бе ло ве на-
гра де за књи жев ност овом књи жев ни ку) пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др слав ко Гор дић је пред ста вио књи гу о Иви Ан дри ћу, об ја вље ну у еди ци ји 
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. 

– У са ли за сед ни це Ма ти це срп ске одр жа на је 26. сеп тем бра 2011. го ди не про-
мо ци ја књи ге Јeжија Барт мињ ског (Jerzy Bart mi ń ski), углед ног лин гви сте и 
фол кло ри сте из пољ ске, Је зик – сли ка – свет. Го сте је по здра вио пот пред-
сед ник Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић, а о књи зи су го во ри ли се-
кре тар Оде ље ња за књи жев ност и је зик проф. др Ма то пи жу ри ца, при ре ђи-
вач књи ге др Де јан Ај да чић и аутор.

– У ор га ни за ци ји За во да за уџ бе ни ке на Бе о град ском сај му књи га, у са ли 
„сло бо дан се ле нић”, пред ста вље на је 26. ок то бра 2011. го ди не дру га књи га 
пр вог то ма Срп ске ен ци кло пе ди је. О књи зи су го во ри ли проф. др Дра ган ста-
нић, пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра, ака де мик Ђор ђе Зло ко вић, пот пред сед-
ник, и проф. др пре драг пи пер, пот пред сед ник. 

– У Бје љи ни је 7. но вем бра 2011. го ди не у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни Фи ли па 
ви шњи ћа” пред ста вљен збор ник Фи лип Ви шњић – ме ђаш усме не и умет нич ке 
по е зи је (Ма ти ца срп ска, Но ви сад 2011). У про гра му су уче ство ва ле проф. др 
Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић, глав ни уред ник Лек си ко на пи са ца, и мр све-
тла на Ми ла ши но вић, се кре тар ре дак ци је Лек си ко на пи са ца.

– У Ма ти ци срп ској је 18. но вем бра 2011. го ди не одр жа на про мо ци ја фо то тип-
ског из да ња књи ге Те ке ли је – Вој но плем ство XVI II ве ка – Са ва По по вић Те
ке ли ја 1761–1842, проф. др Алек сан дра Фо ри шко ви ћа. О књи зи су го во ри ли 
проф. др Љу бо мир ка кр кљуш, проф. др во јин Да бић и проф. др Бран ко Бе-
шлин.

Ар ХИ вИ стИЧ кА Де ЛАт НОст рУ кО пИ сНОГ ОДе Ље њА

то ком из ве штај ног пе ри о да основ на де лат ност ру ко пи сног оде ље ња се од ви-
ја ла у скла ду са про грам ским ци ље ви ма ко ји под ра зу ме ва ју при ку пља ње гра ђе, 
еви ден ти ра ње, сре ђи ва ње, из ра ду ин фор ма тив них сред ста ва, ин фор ми са ње и из-
да ва ње ар хи ва ли ја на ко ри шће ње.

Ар хи ви стич ки по сло ви – об ра да Фон да Ма ти це срп ске и Збир ке оде ље ња 
као и рад са ис тра жи ва чи ма оба вља ли су се на уоби ча јен на чин.

На кон пред у зе тих ме ра да се при сту пи ин фор ма тич кој об ра ди ар хив ске гра-
ђе и оса вре ме ња ва њу услу жне де лат но сти Оде ље ња обез бе ђен је још је дан ра чу-
нар чи ја је кон фи гу ра ци ја омо гу ћи ла да се при кљу чи и ко ри сти ске нер ко ји је ра-
ни је обез бе ђен. На тај на чин је омо гу ће но Оде ље њу да от поч не са про це сом пру-
жа ња ква ли тет ни је услу ге ко ри сни ци ма гра ђе, као и по бољ ша ња ра да при ли ком 
оба вља ња по сло ва уну тар Оде ље ња. ти ме се на мет ну ла по тре ба да се при сту пи 
из ра ди но вог пра вил ни ка о ра ду Оде ље ња, ко ји би са др жао од ред бе ве за не за из-
да ва ње, сни ма ње и умно жа ва ње ар хив ске гра ђе, ка ко би се у пот пу но сти за шти-
ти ла имо ви на ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске.

пла ни ра ни по сло ви на пре у зи ма њу ре ги стра тур ског ма те ри ја ла Из да вач ког 
пред у зе ћа Ма ти це срп ске пре не ли су се и на ову го ди ну. Оба вље но је сме шта ње и 
основ но ар хи ви ра ње гра ђе у по се бан де по уну тар Оде ље ња. при ли ком оба вља ња 
тих по сло ва струч ни кон сул тант је био ар хи ви ста из Исто риј ског ар хи ва гра да 
Но вог са да Ју го слав вељ ков ски. Бу ду ћи да је је дан део те гра ђе пред ста вљао ре-
ги стра тур ски ма те ри јал, ко ји под ле же од ре ђе ним ро ко ви ма чу ва ња, струч ност и 
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ис ку ство ко ле ге вељ ков ског из у зет но су до при не ли ис прав ном и те мељ ном при-
сту пу ода би ра ме то да ра да. Гра ђа је кла си фи ко ва на у не ко ли ко ка те го ри ја. Нај пре 
је по де ље на на тзв. ар хи ву Из да вач ког пред у зе ћа и на део гра ђе ко ји пред ста вља 
пре пи ску ре дак ци је Из да вач ког пред у зе ћа са пи сци ма и са рад ни ци ма, у ко јој се 
на ла зе и ру ко пи си или де ло ви ру ко пи са ко ји су пред ста вља ли кор пус из да вач ке 
де лат но сти пред у зе ћа. Ар хи ва пред у зе ћа по де ље на је на гра ђу ко ја оста је на чу-
ва њу у рО Ма ти це срп ске и на гра ђу ко јој су ро ко ви чу ва ња ис те кли. при ли ком 
ар хи ви ра ња ове гра ђе по што ва ла су се пра ви ла ко ја про пи су ју Ли сте ка те го ри ја 
ре ги стра тур ског ма те ри ја ла са ро ко ви ма чу ва ња, ко је су про пи са не на осно ву чл. 
328 ста ва 2 За ко на о пред у зе ћи ма (Сл. лист СРЈ, бр. 29/96 и 29/97), чла на 38 ста ва 
1 За ко на о кул тур ним до бри ма (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 71/94). На пра вљен је 
де та љан по пис ко ји до ку мен ту је вр сту и ко ли чи ну за те че не гра ђе Ип Ма ти це 
срп ске. На овим по сло ви ма ра ди ли су ар хи ви сти ру ко пи сног оде ље ња: со ња Боб, 
Алек сан дра Јо ва но вић и вла ди мир Ни ко лић. Мр Иси до ра по по вић пре ку ца ла је 
и сре ди ла (у Ex cel та бе ли) спи ско ве ар хи ве и ру ко пи са Из да вач ког пред у зе ћа Ма-
ти це срп ске. Ар хи ви ста Бра ни слав ка ра но вић је вр шио све по сло ве Оде ље ња у 
на ве де ном пе ри о ду, чи ме се по сти гло да Оде ље ње не сме та но ра ди и бу де до ступ-
но ис тра жи ва чи ма и са рад ни ци ма. За по тре бе скла ди ште ња ове гра ђе Оде ље ње 
је до би ло на по клон спе ци јал не по ли це из Ар хи ва вој во ди не. 

рад но ме сто ко јим се обез бе ђу је об ра да ру ко пи са по пу ње но је 1. ок то бра 
2008. го ди не ти ме што је на нео д ре ђе но вре ме за по сле на мр Иси до ра по по вић. 
ње но за по сле ње про ис те кло је из већ оства ре не са рад ње ко ја је у ве зи са ре а ли за-
ци јом про јек та књи га сте ри ји них ру ко пи са. У овом пе ри о ду је ње но ан га жо ва ње 
на по сло ви ма у Оде ље њу ба зи ра но на упо зна ва њу Збир ке ру ко пи сног оде ље ња и 
ра ду у чи та о ни ци Оде ље ња. 

то ком го ди не оба вља не су уоби ча је не ре фе рент ске ду жно сти ко је под ра зу-
ме ва ју при пре му сед ни ца Од бо ра Оде ље ња, пи са ње пе ри о дич них из ве шта ја о де-
лат но сти ма уну тар Оде ље ња, пре пи ску са са рад ни ци ма, при јем и раз вр ста ва ње 
при спе ле гра ђе у Збир ке, во ђе ње књи ге ула зног ин вен та ра (по кло на и от ку па) и 
фи нан сиј ске по сло ве.

као но ви на у ра ду Оде ље ња ис ти че се от по чи ња ње на ске ни ра њу вред не ру-
ко пи сне гра ђе Оде ље ња.

Од 17. до 24. но вем бра 2008. го ди не мр Иси до ра по по вић и вла ди мир Ни ко-
лић, мла ђи струч ни са рад ни ци Оде ље ња, по ла га ли су струч ни ар хи ви стич ки ис-
пит на кур су ко ји је ор га ни зо вао Ар хив вој во ди не. На кон по ло же ног ис пи та они 
су сте кли зва ње ар хи ви ста у ру ко пи сном оде ље њу.

Оде ље ње је обез бе ди ло на бав ку 200 спе ци јал них ку ти ја за ар хи ви ра ње ру-
ко пи сне гра ђе, чи ме је пре мо шћен про блем од ла га ња об ра ђе них ру ко пи са. 

Ин фор ма тич ка ку ћа „Edops so lu ti ons” из кра гу јев ца је као до бро твор, без ма-
те ри јал не на док на де, пре да ла пр ву вер зи ју ин фор ма тич ког про гра ма за по тре бе 
ру ко пи сног оде ље ња. „Edops so lu ti ons” је сво јим до са да шњим ис ку ством у раз во-
ју раз ли чи тих ин фор ма тич ких ре ше ња до ка за ла спрем ност за та кве по ду хва те.

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду рад Оде ље ња био је усме рен ка опре ма њу 
и ко ри шће њу ди ги тал не опре ме у ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. За кљу че-
но је да пи та ње да љег тех но ло шког опре ма ња Оде ље ња но вом ди ги тал ном опре-
мом по ста је кључ на тач ка од ко је за ви си да ли ће ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це 
срп ске кре ну ти пу тем ко јим иду и све дру ге ар хив ске ин сти ту ци је у све ту и на-
шој зе мљи, пу тем да љег и ло гич ног раз во ја укљу чи ва њем у све при сут ни ји про-
цес ди ги та ли за ци је, на бав ке и ко ри шће ња мо гућ но сти ко је нам ну де са вре ме ни 
ра чу на ри, ске не ри и ди ги тал ни фо то а па ра ти. У мо дер ној ар хи ви сти ци се ви ше не 
по ста вља пи та ње оправ да но сти ко ри шће ња та кве опре ме, она је јед но став но не-
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оп ход на да би се за до во љи ли зах те ви ко ри сни ка ко ји се ја вља ју и тра же од ре ђе не 
услу ге.

схва та ју ћи ди ги та ли за ци ју као ком плек сан про цес ко ји под ра зу ме ва за шти-
ту кул тур но и сто риј ског на сле ђа ко је се чу ва и не гу је у Оде ље њу, као и пру жа ња 
мо гућ но сти још ква ли тет ни је до ступ но сти вред не гра ђе на на ци о нал ном и ин-
тер на ци о нал ном ни воу, као и уна пре ђе ње услу га ко је Оде ље ње пру жа, по тре бан 
је си сте мат ски и до бро ор га ни зо ван при ступ овом про це су. Да би про цес ди ги та ли-
за ци је ар хив ске гра ђе са успе хом био ис пла ни ран и оба вљен, Оде ље њу је по треб на 
по др шка ка ко уну тар са ме Ма ти це срп ске та ко и од стра не срод них ин сти ту ци ја. 
На по зив Ар хи ва Ју го сла ви је и Ар хи ва сА НУ, 10. ок то бра 2011. го ди не, за по сле-
ни ру ко пи сног оде ље ња по се ти ли су ове ин сти ту ци је и у раз го во ру са ко ле га ма 
раз ме ни ли ис ку ства и про бле ме са ко ји ма се су о ча ва ју на том по љу. циљ по се те 
био је раз ме на дра го це них ин фор ма ци ја и са ве та ко ји би ути ца ли на уна пре ђе ње 
ра да Оде ље ња.

ФОНД МА тИ це срп ске
(ар хи ви стич ка об ра да: вла ди мир Ни ко лић)

то ком из ве штај ног пе ри о да ин тен зи ви ран је рад на об ра ди За пи сни ка Ма ти-
це срп ске. 

2008.

Об ра ђе но је че ти ри го ди шта (1898–1901). Об ра ђе ни За пи сни ци Ма ти це срп-
ске об у хва та ју укуп но 3607 стра на. У окви ру јед не го ди не За пи сни ка за себ но су 
ура ђе на ре ге ста, пред мет ни и ком пле тан имен ски ре ги стар за Глав ну скуп шти ну, 
Управ ни од бор, књи жев ни од бор и књи жев но оде ље ње Ма ти це срп ске. 

2009.

Ин тен зи ви ран је рад на об ра ди За пи сни ка Ма ти це срп ске. Об ра ђе но је пет 
За пи сни ка Ма ти це срп ске (1900, 1902, 1903, 1904, 1905). Укуп но је об ра ђе но 4265 
стра ни ца За пи сни ка (1900: 971 стр., 1902: 851 стр., 1903: 893 стр., 1904: 794 стр., 
1905: 756 стр.). За сва ки За пи сник (Глав на скуп шти на, Управ ни од бор, књи жев ни 
од бор, књи жев но оде ље ње) ура ђе на су ре ге ста, имен ски и пред мет ни ре ги стар. 
ре ге ста и ре ги стри до ступ ни су за ком пју тер ско пре тра жи ва ње и на ла зе се и у 
фи зич ком об ли ку. 

2010.

Об ра ђе ни су За пи сни ци из се дам го ди на: 1906 (835 стра на), 1907 (718 стра-
на), 1908 (655 стра на), 1909 (580 стра на), 1910 (473 стра не), 1911 (706 стра на) и 1912. 
(854 стра не), да кле укуп но 4821 стра на. За сва ки За пи сник ура ђе на су ре ге ста, 
имен ски и пред мет ни ре ги стар. ре ге ста и ре ги стри до ступ ни су за ком пју тер ско 
пре тра жи ва ње и на ла зе се и у фи зич ком об ли ку. 

2011.

Об ра ђе ни су За пи сни ци 1912–1920. Из ра да ре ге ста, пред мет ног и имен ског 
ре ги стра. сме шта ње сва ког ори ги нал ног За пи сни ка у ку ти ју, штам па ње и уко ри-
ча ва ње ана ли тич ки об ра ђе ног За пи сни ка, по сто ја ње елек трон ски об ра ђе ног За-
пи сни ка у ба зи по да та ка рОМс.
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ЗБИр кА пИ сА МА
(ар хи ви стич ка об ра да: Бра ни слав ка ра но вић)

2008.

Ин вен та ри са но је 175 пи са ма са сиг на ту ра ма од 59.920 до 60.094 за ка та ло ге 
пи са ма по адре са ту и адре сан ту из пре пи ске ра шка Ди ми три је ви ћа. За ка та лог 
лич но сти ко је се по ми њу у пи сми ма ис пи са но је 14 кар то на но вих лич но сти и 29 
од ред ни ца у кар то не већ по сто је ћих лич но сти. 

2009.

Ин вен та ри са но је 643 пи с ма (60.095–60.737) из пре пи ске ра шка Ди ми три је-
ви ћа за имен ски ка та лог пи са ма по адре са ту и адре сан ту и от ку ца ни кар то ни; за 
ка та лог лич но сти ко је се по ми њу у пи сми ма ис пи са на су 64 но ва кар то на за но ве 
лич но сти и 116 од ред ни ца у кар то не већ по сто је ћих лич но сти.

2010.

Ин вен та ри са но је 326 пи са ма (60.738–61.064) из пре пи ске ра шка Ди ми три је-
ви ћа за имен ски ка та лог пи са ма по адре са ту и адре сан ту и от ку ца ни кар то ни; за 
ка та лог лич но сти ко је се по ми њу у пи сми ма ис пи са но је 49 но вих кар то на за но ве 
лич но сти и 74 од ред ни це у кар то не већ по сто је ћих лич но сти.

2011.

Ин вен та ри са но је 603 пи сма (61.064–61.666) из пре пи ске ра шка Ди ми три је-
ви ћа за имен ски ка та лог пи са ма по адре са ту и адре сан ту и от ку ца ни кар то ни; за 
ка та лог лич но сти ко је се по ми њу у пи сми ма ис пи са но је 49 но вих кар то на за но ве 
лич но сти и 74 од ред ни це у кар то не већ по сто је ћих лич но сти.

ЗБИр кА МА НУ скрИ пА тА
(ар хи ви стич ка об ра да: мр Иси до ра по по вић, со ња Боб)

2008.

За вр ше на је об ра да ру ко пи са вла сто ја Алек си је ви ћа (М. 19.518–19.619); ва се 
ста ји ћа (М. 19.620–19.715); об ра да ру ко пи са из за о став шти не ср би сла ве ко ва че-
вић ку зма но вић (М. 19.716–19.720); от по чет је рад на сре ђи ва њу и об ра ди ру ко пи-
са из за о став шти не Јо ва на ер де ља но ви ћа (М. 19.721–19.770), укуп но 252 но ве сиг-
на ту ре. 

У окви ру пред мет не об ра де об ра ђе но је пла ни ра них 250 ру ко пи са (М. 9870–
10.120), от ку ца но и уазбу че но 655 ка та ло шких кар то на, а на по је ди ним ме сти ма у 
ин вен тар ним књи га ма ру ко пи са, пи са ма и фо то гра фи ја, из вр ше на ре ви зи ја ра ни-
је уне тих по да та ка и за ме на ста рих ка та ло шких кар то на но вим.

2009.

У окви ру пред мет не об ра де ру ко пи са об ра ђе но је 273 ру ко пи са (М. 10.120– 
М. 10.393), от ку ца но и уазбу че но 611 ка та ло шких кар то на, на по је ди ним ме сти ма 
у ин вен тар ним књи га ма и ка та ло зи ма ру ко пи са, пи са ма и фо то гра фи ја из вр ше на 
је ре ви зи ја по да та ка и за ме на ста рих кар то на но вим. 
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2010.

Об ра да лич ног фон да: од апри ла 2010. го ди не от по че ти су по сло ви на об ра-
ди гра ђе за Лич ни фонд „Бо жи дар ко ва чек”. са чи њен је до си је фон да. Гра ђа од 
око 300 раз ли чи тих до ку ме на та, ко ја је за те че на у ка би не ту проф. др Бо жи да ра 
ко ва че ка, раз вр ста на је у се дам пред ви ђе них гру па. Гра ђа ко ја не при па да фон ду 
одво је на је у по себ не гру пе. при ве де ни су кра ју по сло ви на об ра ди IV гру пе фон да 
(пре пи ска). Об ра ђе но је 815 пи са ма и дру гог ма те ри ја ла ко ји при па да овој гру пи 
фон да. Об ра ђе на гра ђа је уне та у Excel та бе лу и раз вр ста на азбуч но, пре ма пре-
зи ме ну/на зи ву адре сан та.

Оба вља ли су се и сле де ћи по сло ви: из ра да ин фор ма тив них сред ста ва; из ра-
ђе но је и уло же но 325 ка та ло шких кар ти ца, са чи њен је по пис гра ђе Јо ва на ер де-
ља но ви ћа ко ја се чу ва у рОМс, из вр шен је пре глед ка та ло га рОМс и Ар хи ве Ма ти-
це срп ске и из дво је на је гра ђа о пред сед ни ци ма Мс, за по тре бе из ло жбе „Ма ти ца 
срп ска — срп ском на ро ду”, у до го во ру са пред сед ни штвом Мс са чи њен је си ноп-
сис и сце на рио за филм о Ма ти ци срп ској „та ко, а не ина че” и де жур ство и рад у 
чи та о ни ци и де поу рО.

2011.

Лич ни фонд „Бо жи дар Ко ва чек 1930–2007”

– Об ра ђи ва на је гра ђа за IV гру пу ЛФБк (у то ку 2011. сти гла су још два па ке та 
гра ђе за ову гру пу Фон да – по ред оста лог пре пи ска из ме ђу Бо жи да ра ко ва-
че ка и вељ ка пе тро ви ћа). Об ра ђе но је укуп но 730 пи са ма (но во при сти глих и 
за те че них у де поу рОМс), чи ме је за вр ше на об ра да гра ђе за ову гру пу Фон да. 
пи сма су об ра ђе на у про гра му Ex cel, с об зи ром на то да про грам Edops за са да 
ни је при ла го ђен овој вр сти об ра де гра ђе. сва об ра ђе на пи сма су уазбу че на 
пре ма пре зи ме ну/на зи ву адре сан та. От по че та је из ра да имен ског ре ги стра 
пре пи ске Бо жи да ра ко ва че ка. 

– раз вр ста на је, сло же на (пре ма вр сти, уну тар то га хро но ло шки) сва при спе ла 
гра ђа ко ја при па да овој гру пи Фон да. Об ра ђе на су 62 до ку мен та (у Ex cel-у и 
Ин вен тар ној књи зи*).

– От по че то је раз вр ста ва ње гра ђе за нај о бим ни ју гру пу Фон да. раз вр ста ва ње 
гра ђе (пре ма вр сти) тре ба ло би да бу де окон ча но кра јем 2011. или по чет ком 
2012. го ди не.

Збир ка ру ко пи са

– Уве де но је 50 но вих сиг на ту ра у Збир ку ру ко пи са. Об ра ђи ва на је гра ђа 
ко ја је при сти гла у рОМс то ком 2009. и 2010. го ди не (ма хом су у пи та њу пла ке те, 
за хвал ни це, по ве ље и сл. уру чи ва ни Ма ти ци срп ској у на ве де ном пе ри о ду).

– раз вр стан је и при пре мљен за об ра ду део гра ђе Дра го љу ба Га ва ри ћа (онај 
на ко ме не по сто ји вре мен ска за бра на).

Елек трон ска об ра да гра ђе

У про грам Edops уне те су ру ко пи сне за о став шти не Јо ва на сте ри је по по ви ћа, 
Јо ва на ер де ља но ви ћа, део за о став шти не вла сто ја Алек си је ви ћа и ва се ста ји ћа, 
као и об ра де за Збир ку ру ко пи са из 2011. го ди не.

* Грађа која припада I групи ЛФБк унета је у Инвентарну књигу, с обзиром на то да 
је ова врста грађе у целини предата рОМс-у.
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кра јем го ди не от по че то је ске ни ра ње дра ма кон стан ти на по по ви ћа ко мо ра-
ша и Јо ва на Ђор ђе ви ћа, ко је се на ла зе у вр ло ло шем ста њу.

Пред мет на об ра да ру ко пи са

У то ку 2010. го ди не у окви ру пред мет не об ра де гра ђе об ра ђе но је 340 ру ко-
пи са (М. 10.393 – М. 10.733), от ку ца но и уазбу че но 726 ка та ло шких кар то на, на 
по је ди ним ме сти ма у ин вен тар ним књи га ма и ка та ло зи ма ру ко пи са, пи са ма и фо-
то гра фи ја из вр ше на је ре ви зи ја по да та ка и за ме на ста рих кар то на но вим. 

У чи та о ни ци и де поу Оде ље ња ра ди ло се пре ма утвр ђе ном рас по ре ду.
На зах тев Га ле ри је Мс при ку пља ни су по да ци из ар хи ве Мс за 1925, 1933, 

1934 (до пи си Уро ша пре ди ћа, Јо си фа Фал те), при пре ма ни ру ко пи си, За пи сни ци 
Мс, до ку мен та из ар хи ве и по је ди ни бро је ви Ле то пи са МС за из ло жбу о са ви те-
ке ли ји. 

На мол бу ака де ми ка Ди ми три ја сте фа но ви ћа ис тра жи ва ни су по да ци о Ан-
дри ји ра до ва но ви ћу, ро ђа ку Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа. 

ра ди ло се и на сре ђи ва њу при сти гле гра ђе: по клон др Ду ша на по по ва (ру ко-
пи си, пре пи ска, фо то гра фи је, штам па и др.), сре ђи ва њу де ла гра ђе Из да вач ког пре-
ду зе ћа Мс (ру ко пи си Фло ри ке Ште фан и ру ко пис проф. др ср ђа на Шар ки ћа Те за 
Ла зе Ко сти ћа). 

пре гле дан је ка та лог збир ке ру ко пи са и са чи њен пред лог спи ска ру ко пи са, 
екс по на та, за из ло жбу Ма ти ца срп ска – срп ском на ро ду и за пан те он Ма ти це 
срп ске.

Елек трон ска об ра да ру ко пи са ко ји су већ об ра ђе ни по имен ском 
и пред мет ном ка та ло шком прин ци пу

(ар хи ви стич ка об ра да: со ња Боб)

У ја ну а ру 2011. го ди не за по че та је ра чу нар ска об ра да по да та ка за збир ку ру-
ко пи са ко ја под ра зу ме ва унос по да та ка за ру ко пи се ко ји су ра ни је об ра ђе ни по 
имен ском и пред мет ном ка та ло шком прин ци пу. До 22. но вем бра са чи ње но је 2870 
елек трон ских за пи са ко ји се од но се на ру ко пи се ка ко би се фор ми ра ла елек трон-
ска ба за по да та ка ар хив ске гра ђе ру ко пи сног оде ље ња. ра ди се у про гра му ко ји је 
за ово Оде ље ње (по шту ју ћи ње го ве спе ци фич но сти као ар хив ског оде ље ња и пре ма 
зах те ви ма ко је су ар хи ви сти де фи ни са ли на осно ву свог ис ку ства у об ра ди ар хив-
ске гра ђе, ра да са ис тра жи ва чи ма и уста но вље ним ин вен та р ним књи га ма) кре и-
ра ла аген ци ја, афир ми са на у ин фор ма тич кој обла сти – Edops из кра гу јев ца.

ЗБИр кА ФО тО ГрА ФИ ЈА
(ар хи ви стич ка об ра да: Ог њен ка ра но вић)

2009.

Од 13. ју на 2009. го ди не, на кон ду жег вре мен ског пе ри о да, Ог њен ка ра но-
вић, хо но рар ни са рад ник ру ко пи сног оде ље ња, за по чео је рад на све о бу хват ној 
ре ви зи ји, су мар ној и ана ли тич кој об ра ди и ин вен та ри са њу це ло куп не збир ке фо-
то гра фи ја од ку ти је са сиг на ту ром I. Упо ре до је ре ви ди ран и по сто је ћи имен ски 
ка та лог, од но сно ис пра вља не су од ре ђе не не пра вил но сти ка да су у пи та њу ре ге-
сти. Ис пра вље на су 102 ре ге ста имен ског ка та ло га збир ке фо то гра фи ја. Исто вре-
ме но се при сту пи ло и кре и ра њу но вог пред мет ног ка та ло га Збир ке фо то гра фи ја 
рОМс. ве ли ку по моћ при иден ти фи ка ци ји лич но сти на фо то гра фи ја ма али и у 
оста лим аспек ти ма ар хи ви стич ке об ра де ар хи ва ли ја из на ве де не збир ке пру жи ле 
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су и дру ге на уч не уста но ве и ин сти ту ци је кул ту ре, по пут Ар хи ва ср би је и цр не 
Го ре, Исто риј ског му зе ја ср би је, Му зе ја вој во ди не итд.

2010.

Ана ли зи ра но је, при пре мље но и пре ма те мат ским це ли на ма сор ти ра но 117 
екс по нат ских став ки са ви ше сто ти на ар хи ва ли ја из збир ке фо то гра фи ја Оде ље ња.

при пре мљен је пред лог спи ска ар хи ва ли ја из збир ке фо то гра фи ја за из ло жбу 
Ма ти це срп ске, по во дом 185. го ди шњи це ње ног осни ва ња, ко ја ће би ти при ре ђе на 
у фе бру а ру 2011. го ди не под на зи вом Ма ти ца срп ска – срп ском на ро ду. На ста-
вље на је све о бу хват на ре ви зи ја ар хи ва ли ја из збир ке фо то гра фи ја ко је је Ма ти ца 
срп ска до би ла у по сед пре 1983. го ди не (тзв. ста ре нео бра ђе не фо то граф ске гра ђе 
и пра те ћег ма те ри ја ла).

при сту пље но је су мар ној и ана ли тич кој об ра ди и ин вен та ри са њу по ме ну тог 
де ла збир ке фо то гра фи ја, окон ча ни су по сло ви и по ступ ци струч не об ра де ар хив-
ске гра ђе, уз при ме ну ар хи ви стич ких и му зе о ло шких ме то до ло шких па ра ме та ра. 
Од 1. фе бру а ра до 1. мар та за вр ше на је ком плет на ана ли тич ка об ра да фо то гра фи ја 
по ро ди це и по то ма ка јед ног од осни ва ча Ма ти це срп ске пе тра ра ји ћа, ко је су 26. 
ја ну а ра 2010. го ди не до би је не на увид од го спо ђе Ма је Ма тић из Бе о гра да, ина че 
ра ји ће ве по том ки ње (F – 1–31). У пи та њу је 31 фо то гра фи ја, од ко јих се 28 на ла зе 
у јед ном ал бу му, док су три по је ди нач не из ван ал бу ма. ре ге ста свих фо то гра фи ја 
су уне се на у Ин вен тар ну књи гу збир ке фо то гра фи ја, по том у Ин вен тар ну књи гу 
кре и ра ну у елек трон ској фор ми. све ске ни ра не ко пи је ар хи ва ли ја и њи хо вих ре ге-
ста, по хра ње не су у ба зу по да та ка EDOPS про гра ма. Из ра ђе но је 105 ка та ло шких кар-
ти ца, ко је су сме ште не у но во фор ми ра ни пред мет ни ка та лог збир ке фо то гра фи ја.

2011.

На ста вље на је ар хи ви стич ка об ра да ар хи ва ли ја из фо то граф ске гра ђе и пра-
те ћег ма те ри ја ла збир ке фо то гра фи ја ру ко пи сног оде ље ња ве за ног за де лат ност 
Ма ти це срп ске. Укуп но су об ра ђе не 383 фо то гра фи је. На ста вље на је и ре ви зи ја 
ар хи ва ли ја из збир ке фо то гра фи ја ко је је Ма ти ца срп ска до би ла у по сед пре 1983. 
го ди не (тзв. ста ре нео бра ђе не фо то граф ске гра ђе и пра те ћег ма те ри ја ла). по ступ ци 
ин вен та ри са ња и ре ви зи је из вр ше ни су над фо то гра фи ја ма у ку ти ја ма са сиг на ту-
ра ма XI–1–36 (Не по зна ти ста ри Но во са ђа ни), XII–1–41 (По зна ти из на ших кра
је ва), XI II–1–12 (По зна ти – ра зни) и XIV–1–39 (По зна те же не из на ших кра је ва). 
су мар но, ана ли тич ки и софт вер ски, укуп но је об ра ђе но 128 на ве де них фо то гра-
фи ја. ре ге ста свих фо то гра фи ја су уне се на у Ин вен тар ну књи гу збир ке фо то гра-
фи ја, по том у Ин вен тар ну књи гу кре и ра ну у елек трон ској фор ми. сва гра ђа је 
ске ни ра на и при пре мље на за про цес ди ги та ли за ци је. ске ни ра не ко пи је ар хи ва-
ли ја и њи хо вих ре ге ста, по хра ње не су у ба зу по да та ка EDOPS про гра ма (EDOPS 
Do ku ment Cen tar), као глав не кли јент ске апли ка ци је за ду же не за рад са до ку мен-
та ци јом (што под ра зу ме ва и об ра ду), по да ци ма и рад ним за да ци ма. Од сеп тем бра 
2009. до но вем бра 2011. го ди не фор ми ра но је укуп но 6174 елек трон ска ди ги тал на 
за пи са у ди ги тал ној ба зи збир ке фо то гра фи ја EDOPS про гра ма. су мар но, ана ли-
тич ки и софт вер ски об ра ђе но је 511 ар хи ва ли ја у ко је се укљу чу ју по зи ти ви, не-
га ти ви, фо то ко пи је и раз ли чи ти ти по ви фо то гра фи ја.

ске ни ра ње ар хив ске гра ђе рО

ске ни ра но је 604 ар хи ва ли ја из збир ке фо то гра фи ја, као и 173 ар хи ва ли је из 
збир ки пи са ма и ру ко пи са. ске ни ра не ко пи је ру ко пи са и пи са ма Ла зе ко сти ћа, 
Јул ке па ла нач ки ко стић, Лен ке и Ла за ра Дун ђер ског (129), сни мље не су и на ком-
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пакт-диск – но са че по да та ка. ске ни ра но је и 8 стра на Ауто би о гра фи је Са ве Те ке
ли је, као и 17 дру гих до ку ме на та (ру ко пи са, де ло ва За пи сни ка Ма ти це срп ске, пре-
пи са те ста мен та, пу бли ка ци ја итд.) ве за них за жи вот и де лат ност са ве по по ви ћа 
те ке ли је (укуп но 53 ске ни ра не стра ни це). За по тре бе ко ри сни ка ске ни ра не су и 
ар хи ва ли је ве за не за де лат ност Им бре ткал ца, Јо ва на ер де ља но ви ћа и дру гих 
углед них ин те лек ту а ла ца.

то ком 2011. го ди не, у скла ду са ин тер но кре и ра ним пла ном у окви ру рОМс 
и на зах тев са рад ни ка или ис тра жи ва ча, ске ни ра но је укуп но 1970 ар хи ва ли ја из 
свих збир ки ру ко пи сног оде ље ња. Од по ме ну тих ске ни ра на је 1661 фо то гра фи ја. 
по ред фо то гра фи ја ске ни ра но је 161 пи смо (око 400 стра ни ца или ли сто ва до ку ме-
на та) и 148 ру ко пи са (пре ко 500 стра ни ца и до ку ме на та) и 100 ске ни ра них ко пи ја 
кар то граф ске гра ђе из Би бли о те ке Ма ти це срп ске. ком плет на ар хив ска гра ђа ве-
за на за жи во те и де лат но сти До си те ја Об ра до ви ћа, са ве по по ви ћа те ке ли је, Ми-
ла на са ви ћа, Ла зе ко сти ћа, Ма ри је тран да фил, Иве Ан дри ћа, Не на да Ми тро ва и 
дру гих у пот пу но сти је ске ни ра на и при пре мље на за по сту пак ди ги та ли за ци је.

Но ва гра ђа

те кУ ЋА Ар ХИ вА МА тИ це срп ске

У то ку из ве штај ног пе ри о да ру ко пи сно оде ље ње је пре у зе ло из Оп штег оде-
ље ња сле де ћу гра ђу: ар хи ву ко ја је у ве зи са зби ва њи ма и ак тив но сти ма у Ма ти ци 
срп ској; фо то гра фи је, ком пакт-ди ско ве, по зив ни це са све ча них ску по ва и про мо ци ја.

пО кЛО НИ

У то ку из ве штај ног пе ри о да ру ко пи сном оде ље њу су уру чи ли по кло не сле-
де ћи да ро дав ци: 

2008.

– проф. др ве сна Бе рић, Но ви сад – из по слов не и лич не пре пи ске пи сма и до-
ку мен та ци ја проф. др Бе ри сла ва Бе ри ћа (12 ре ги стра то ра);

– сте ван Л. Ма ној ло вић, Но ви сад – ко пи је 60 пи са ма упу ће них Ди ми три ју 
(Ми ти) пе тро ви ћу с кра ја 19. ве ка; ко пи је 208 пи са ма ка мен ка и па је Јо ва-
но вић упу ће них Ми ти пе тро ви ћу с кра ја 19. ве ка;

– Ђур ђи на Бо жић, Но ви сад – слу жбе на до ку мен та и би о гра фи ја про то је ре ја 
Не на да Ба рач ког;

– Је ле на ко ва чек, Но ви сад – из бор из по слов не пре пи ске пред сед ни ка Ма ти-
це срп ске, проф. др Бо жи да ра ко ва че ка;

– ра ди вој кр стић, Ло за на, Швај цар ска – ру ко пи сна гра ђа ко ја је би ла у по се ду 
др ва се кр сти ћа (кон тракт гра да ру ме из 1749; текст и пре пис да тог до ку-
мен та; два пи сма на ен гле ском и фран цу ском је зи ку из 1824);

– Дра го љуб Га ва рић, Бе о град – днев ник у пе ри о ду од 8. де цем бра 2007. до 29. 
мар та 2008. го ди не; 45 до ку ме на та, фо то гра фи је и 15 пи са ма из при ват не пре-
пи ске;

– вит ко Алек сић, Бе о град – до ку мен та на не мач ком је зи ку из 1863. го ди не и пре-
вод на срп ски је зик;

– Дра го љуб п. Ба др љи ца, Мо крин – ко пи је гра ђе „Из про шло сти Мо кри на”;
– проф. др Љу бо мир ка кр кљуш, Но ви сад – гра ђа на ма ђар ском је зи ку (ко пи је 

до ку ме на та), из Бу дим пе штан ског ар хи ва из вре ме на пр вог свет ског ра та (14 
фа сци кли);
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– Ана ран ков, Но ви сад – за о став шти на се кре та ра Ма ти це срп ске Ми ро сла ва 
ран ко ва (645 пи са ма на ста лих у пе ри о ду 1959–2005. го ди не ко ја су на ста ла 
нај ве ћим де лом као слу жбе на пре пи ска са пи сци ма чи је је књи ге об ја вљи ва-
ло Из да вач ко пред у зе ће Ма ти це срп ске; би бли о гра фи ја об ја вље них ра до ва 
Ми ро сла ва ран ко ва и ко пи је раз ли чи тих до ку ме на та из ра да Ма ти це срп-
ске; днев ник Ми ро сла ва ран ко ва од 1973. до 1988. го ди не).

2009.

– Би бли о те ка Ма ти це срп ске – из бор гра ђе из по кло на ака де ми ка Бо шка пе-
тро ви ћа, пред сед ни ка Ма ти це срп ске;

– вит ко Алек сић из Бе о гра да – текст Бра не пе тро вић под на зи вом Удио омла
ди не у осло бо ди лач ком ра ту Ју го сла ви је; 

– сто јан Бер бер из сом бо ра – пе сма Мо дер ном пе сни ку, ко ју је на пи сао ра ди-
вој си мо но вић;

– Ми ло ван Бо јат из срем ске ка ме ни це – је дан текст и две фо то гра фи је са про-
мо ци је књи ге ра до ва на Ждра ла, 1996. го ди на; 

– Дра го љуб Га ва рић из Бе о гра да – при ло зи, тек сто ви и пи сма би о граф ске са-
др жи не из 2009. го ди не;

– проф. др ви то мир ву ле тић из Но вог са да – пре пи ска, гра ђа и 22 све ске лич-
ног днев ни ка пи са них у пе ри о ду 1975–2008. го ди не;

– Је ле на ко ва чек све тли чић из Но вог са да – део за о став шти не проф. др Бо-
жи да ра ко ва че ка, пред сед ни ка Ма ти це срп ске;

– др Ми лен ко пе кић из Бе о гра да – лич на за о став шти на и гра ђа ко ја пред ста-
вља све до чан ство о исто ри ји ср ба из Дал ма ци је по чет ком 20. ве ка;

– влат ко ра до њић из под го ри це – би о граф ски по да ци о пе сни ки њи Чи ли ра-
до њић;

– Ла сло си ла ђи из Но вог са да – лич на до ку мен та ци ја и пре пи ска ве за на за 
умет нич ки рад;

– Бог дан ста но јев из Но вог са да – ру ко пис Мо дош пре пет де це ни ја, ко ји је 
на пи сао Алек сан дар Ди ми три је вић.

2010.

– вит ко Алек сић из Бе о гра да – пи смо игу ма на пла то на упу ће но ар хи ман дри-
ту ма на сти ра Бо ђа на из 1932. го ди не; 

– Дра го љуб Га ва рић из Бе о гра да – при ло зи, тек сто ви и пи сма би о граф ске са-
др жи не из 2010. го ди не;

– Је ле на ко ва чек све тли чић из Но вог са да – део за о став шти не проф. др Бо-
жи да ра ко ва че ка, пред сед ни ка Ма ти це срп ске;

– др ви то мир Лу да јић из сен те – три адво кат ске ди пло ме у свит ку и ре ги стар 
суд ских пред ме та из пе ри о да од 1921. до 1954. го ди не;

– проф. др Бо ри во је Ма рин ко вић из Но вог са да – ру ко пис пе сме Ду бро вач ки 
фраг мен ти и јед на фо то гра фи ја ака де ми ка Ми ло ра да па ви ћа из 1953. го ди не;

– проф. др рад ми ла Ми лен ти је вић из сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва – фо то-
ко пи је пре пи ске Ал бер та Ајн штај на и Ми ле ве Ма рић упо тре бље не у то ку 
ра да на књи зи о Ми ле ви Ма рић Ајн штајн;

– др Ду шан по пов из Но вог са да – при мер ци слу жбе них гла сни ка (укуп но 8) 
За нат ске ко мо ре вој во ди не и тр го вин ско-ин ду стриј ске ко мо ре вој во ди не у 
пе ри о ду од 1946. до 1949. го ди не; 

– др Ду шан по пов и Бог дан ста но јев из Но вог са да – збир ка фо то гра фи ја ко-
ри шће них то ком из ра де Ен ци кло пе ди је Но вог Са да (3040 фо то гра фи ја);

– проф. др емил сто лић из Швај цар ске – за пис о по ро ди ца ма сто лић, оп шти део;
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– Бран ко Ми ћић из Но вог са да – по кло нио је се дам књи га (Ср би у Бу гој ну, 
При че из род ног кра ја и дру ге).

2011.

– Љу ба вук ма но вић из Но вог са да – ру ко пи си, фо то гра фи је и пи сма ве за на за 
на ста нак и раз вој ча со пи са Сло бод на Вој во ди на;

– Дра го љуб Га ва рић из Бе о гра да – при ло зи, тек сто ви и пи сма би о граф ске са-
др жи не из 2011. го ди не;

– Је ле на ко ва чек све тли чић из Но вог са да – део за о став шти не проф. др Бо-
жи да ра ко ва че ка, пред сед ни ка Ма ти це срп ске;

– Љу би ша Ле тић из Но вог са да – лич ни би о граф ски по да ци, фо то гра фи је и 
ар хив ски ма те ри јал на срп ском и не мач ком је зи ку о кон цен тра ци о ном ло го-
ру у Не мач кој, Фло сен бур гу (Flos senbürg, De utschland);

– Зо ран сав ков из Но вог са да – до ку мен та би о граф ске са др жи не као и по ро-
дич не фо то гра фи је Ла за ра сав ко ва из Но вог са да;

– проф. др емил сто лић из Швај цар ске – за пис о по ро ди ца ма сто лић, оп шти део;
– Ни ко ла цвет ко вић из Но вог са да – за пи сник ре дов не Глав не скуп шти не „срп-

ске зе мљо рад нич ке за дру ге” одр жа не у Мо кри ну 30. де цем бра 1910. 

От кУп ГрА Ђе

то ком из ве штај ног пе ри о да ру ко пи сно оде ље ње је от ку пи ло сле де ћу гра ђу: 

2008.

ру ко пи сно оде ље ње је про те кле го ди не от ку пи ло од го спо ди на Го ра на Ни-
ко ли ћа из Опо ва гра ђу ко ју је ко ми си ја за про це ну и от куп гра ђе про це ни ла на 
вред ност од 5000 ди на ра не то. От ку пље ну гра ђу чи не фо то гра фи је Ми ло ва на 
Ми ло ва но ви ћа, пи смо Алек се Иви ћа, пи смо Ми хај ла по ли та Де сан чи ћа, пи смо 
сте ва на Ми ло ва но ва, пи сма Ду ша на ра ји ћа и дру гих адре са та Ла зи се ку ли ћу, пре-
пи ску Алек сан дра За му ро ви ћа – укуп но 31 пи смо, го вор се кре та ра ма сон ске ло же 
„Не ма ња” на бан ке ту 15. сеп тем бра 1893. го ди не.

2009. 

ру ко пи сно оде ље ње је 6. ју ла 2009. го ди не от ку пи ло од го спо ђе Жељ ке Шко-
рић из Бе о гра да по ну ђе ну гра ђу (пре пи ска Да ни це Бан дић са Мар ком ца ром (6), 
Ми ле том Јак ши ћем (4), Жи во ји ном Да чи ћем (1), Бра ни сла вом Ну ши ћем (1), Јо ва-
ном про ти ћем (3), Јо ва ном Гр чи ћем (2) и Уро шем пре ди ћем (2), укуп но 19 пи са-
ма, про це ње на је вред ност на 19.000 ди на ра не то. Дру ги от куп од 13. ју ла 2009. 
го ди не од но сио се на по ну ду го спо ди на ср ђа на сто јан че ва из Бе о гра да ко ји је по-
ну дио ди пло му Алек сан дра Мо ча, Фа кул тет по ли тич ких на у ка у клу жу (ко ло-
шва ру) из 1906. го ди не. про це ње на је вред ност на 4650 ди на ра не то.

2010.

то ком 2010. го ди не ру ко пи сно оде ље ње се, на кон ви ше раз ли чи тих по ну да 
на от куп ар хив ске гра ђе, опре де ли ло за от куп гра ђе по ну ђе не од стра не Бог да на 
ста но је ва из Но вог са да. ко ми си ја за про це ну и от куп гра ђе у ру ко пи сном оде-
ље њу ко ју чи не па вле ста но је вић, управ ник Оде ље ња, со ња Боб и Алек сан дра 
Јо ва но вић, ар хи ви сти Оде ље ња, пре гле да ла је по ну ђе ну гра ђу: ру ко пи си и пи сма 
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па вла Иви ћа, вељ ка пе тро ви ћа, Мла де на Ле сков ца, Ми ро сла ва Ан ти ћа, Го лу ба 
До бра ши но ви ћа, па вла ки ћев ца, пе ђе Ми ло са вље ви ћа, про те ве се ли на пе тро-
ви ћа и др.

За по ну ђе ну гра ђу про це ње на је вред ност на 10.000 ди на ра не то. ко ми си ја за 
от куп гра ђе до не ла је од лу ку да по ну ђе на гра ђа бу де от ку пље на по тој вред но сти.

УсЛУ ЖНА Де ЛАт НОст

У то ку из ве штај ног пе ри о да гра ђу из збир ки Оде ље ња ко ри сти ло је 532 ис-
тра жи ва ча. Они су оства ри ли укуп но 1083 по се те Оде ље њу. Ис тра жи ва чи су до ла-
зи ли из Бе ча, Ба ва ни шта, Ба ња лу ке, Бач ке па лан ке, Бач ког Јар ка, Бе о гра да, Бу ди -
са ве, Бу ков ца, вој во де сте пе, вр ба са, вр шца, Де бре ци на, Жа бља, Зе му на, Зре ња-
нина, Ири га, ки кин де, ко ви ља, ко сје ри ћа, Мо скве, Но вог са да, Ни ша, Ор ло ва та, 
Оџа ка, пан че ва, пе тро ва ра ди на, пив ни ца, под го ри це, ру ме, ру мен ке, са ра је ва, 
сен те, сме де ре ва, сом бо ра, срем ских кар ло ва ца, су бо ти це, сур чи на, те ме ри на, 
Ужи ца, Фу то га, Чач ка, Чи ка га и Шап ца. по ред то га, ру ко пи сно оде ље ње је по се-
ти ло и не ко ли ко ис тра жи ва ча из Аустри је, Ма ђар ске, пољ ске, ру му ни је и ру си је.

Ис тра жи ва чи су про у ча ва ли пи сма, ру ко пи се, фо то гра фи је, за пи сни ке и ар-
хи ву Ма ти це срп ске и ко ри сти ли при руч ну би бли о те ку Оде ље ња. то ком го ди не 
из да то је 1811 пи сама, 1320 ру ко пи са, 655 фо то гра фи ја.

У окви ру ме ђу ар хив ске по зај ми це усту пље на је гра ђа ра ди ре а ли зо ва ња из-
ло жби о па три јар ху ра ја чи ћу, о сте ва ну срем цу, Јо ва ну сте ри ји по по ви ћу, пла то-
ну Ата нац ко ви ћу, па три јар ху Ге ор ги ју Бран ко ви ћу, са ви те ке ли ји; пет до ку ме на та 
о сте фа ну стра ти ми ро ви ћу и три до ку мен та о пла то ну Ата нац ко ви ћу. Му зеј гра да 
Но вог са да се обра тио по во дом при пре ма из ло жбе „па три јарх Ге ор ги је Бран ко-
вић”. том при ли ком ру ко пи сно оде ље ње је по зај ми ло 11 до ку ме на та, ко ји су се на-
ла зи ли у из ло жбе ном про сто ру Дво ра епар хи је срем ске у срем ским кар лов ци ма. 

са ра ђи ва ло се и са мно гим уста но ва ма у обла сти кул ту ре и обра зо ва ња кроз 
на ла же ње, ске ни ра ње и усту па ње ар хив ске гра ђе за из ла га ње на из ло жба ма, или 
ре про ду ко ва ње у об ја вље ним књи га ма (Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Му зеј Гра да Но-
вог са да, пе да го шки фа кул тет у сом бо ру, Бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду, 
срп ска пра во слав на гим на зи ја у Но вом са ду, Му зеј вој во ди не и мно ги дру ги).

У окви ру ме ђу ар хив ске по зај ми це ра ди при пре ма мо но гра фи ја усту пље на је 
гра ђа о Да ни ци Јо ва но вић, Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу, сло бо да ну Јо ва но ви ћу, пе-
ри сли јеп че ви ћу, Ми ла ну Ше ви ћу. 

ра ди ре а ли зо ва ња до ку мен тар них те ле ви зиј ских еми си ја усту па на је гра ђа о 
Ду ша ну Ј. по по ви ћу, Но ва ку ра до ни ћу и ста но ју ста но је ви ћу, ва си ешки ће ви ћу, 
Јо ва ну сте ри ји по по ви ћу.

Би бли о те ка Ма ти це срп ске је те мат ским пе ри о дич ним из ло жба ма обе ле жи-
ла зна чај не ју би ле је из на ше и свет ске кул тур не исто ри је ко ри сте ћи гра ђу из 
збир ки Би бли о те ке и ру ко пи сног оде ље ња.

НА ГРА ДЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

Зма је ва на гра да Ма ти це срп ске

Зма је ва на гра да је уста но вље на 1954. го ди не и до де љу је се на све ча ној сед-
ни ци Ма ти це срп ске за нај бо љу пе снич ку збир ку об ја вље ну у прет ход ној го ди ни.

– 2008. за 2007. го ди ну до де ље на је Ива ну Не гри шор цу за књи гу По тај ник. О 
на гра ђе ној књи зи је го во рио проф. др Ми хај ло пан тић;
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– 2009. за 2008. го ди ну до де ље на је Не бој ши Де ве та ку за књи гу Уза луд тра
же ћи. О на гра ђе ној збир ци пе са ма го во рио је пе сник Ђор ђо сла до је;

– 2010. за 2009. го ди ну до де ље на је сло бо да ну Зу ба но ви ћу за збир ку пе са ма 
Со не ти са се ла. О на гра ђе ној књи зи го во рио је Иван Не гри шо рац;

– 2011. за 2010. го ди ну до де ље на је сло бо да ну ра ки ти ћу за збир ку пе са ма Пла
мен и ро са. О на гра ђе ној књи зи го во рио је проф. др слав ко Гор дић

– 2012. за 2011. го ди ну до де ље на је во ји сла ву ка ра но ви ћу за књи гу Уну тра
шњи чо век. О на гра ђе ној књи зи го во рио је проф. др Ми хај ло пан тић.
Жи ри је ра дио у са ста ву: пред сед ник проф. др Ми хај ло пан тић, проф. др слав-

ко Гор дић, Ми ло сав те шић, Ђор ђо сла до је и др Бо ја на сто ја но вић пан то вић.

На гра да „Мла ден Ле ско вац”

Жи ри за до де лу На гра де „Мла ден Ле ско вац” ра дио је у са ста ву: проф. др Јо ван 
Де лић, ака де мик Ми ро слав пан тић, пред сед ник, проф. др Иво тар та ља, проф. др 
Ми ро слав еге рић и проф. др рад ми ла Ма рин ко вић.

Жи ри је јед но гла сно од лу чио да се На гра да „Мла ден Ле ско вац” за 2006, 
2007. и 2008. го ди ну до де ли проф. др Ду ша ну Ива ни ћу за це ло куп но на уч но де ло 
из обла сти исто ри је срп ске књи жев но сти.

На гра ду до бит ни ку је уру чио пред сед ник Ма ти це срп ске Че до мир по пов на 
све ча но сти при ре ђе ној по сле сед ни це Управ ног од бо ра 12. апри ла 2010. О до бит-
ни ку је го во рио проф. др Иво тар та ља, члан жи ри ја.

Бран ко ва на гра да Ма ти це срп ске

Жи ри за до де лу Бран ко ве на гра де Ма ти це срп ске ра дио је у са ста ву: доц. др 
ра до слав ера ко вић, проф. др во ји слав Је лић, проф. др Алек сан дар Јер ков, проф. 
др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић и до цент др Го ра на ра и че вић.

За школ ску 2006/07. го ди ну за ди плом ске и се ми нар ске ра до ве жи ри је јед-
но гла сно од лу чио да до де ли пр ву на гра ду стан ку кр жи ћу за рад Од нос ствар но
сног и фик ци о нал ног у по е зи ји Сте ва на Ра ич ко ви ћа, две дру ге на гра де Ли ди ји 
Ди здар за рад Прин цип пр сте на сте ком по зи ци је и ње го ва се ман ти за ци ја у по е зи
ји Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са и Гор да ни Ћо рић за рад Ин тер тек сту ал ност у 
по е зи ји Бран ка Миљ ко ви ћа и три тре ће на гра де Бран ку вра не шу за рад Пе пе љу га 
у Го го ље вом ши ње лу, Ма ри ји стан чић за рад Жен ске суд би не у ро ма ни ма Бо ри са
ва Стан ко ви ћа и Ду њи Ми ле тић за рад Би ћа све тло сти и ко би (Фа та Ав да ги на и 
Соф ка – па ра ле ла).

За школ ску 2008/09. го ди ну кри сти ни Ђу рић, за рад Про блем ап сур да у де
ли ма Ми о дра га Бу ла то ви ћа (Ђа во ли до ла зе, Цр ве ни пе тао ле ти пре ма не бу, Го до 
је до шао); две дру ге на гра де Ми ло ра ду Ду ру то ви ћу, за рад Спо ред но не бо – по
ет ска ко смо го ни ја Вас ка По пе; Је ле ни кру нић, за рад Хри шћан ство у де лу Лу ки
ја на Му шиц ког; три тре ће на гра де: Ду њи Ду ша нић, за рад Ауто на ра ци ја у Стен
дало вом „Жи во ту Ан ри ју Бри ла ра”, Ми лен ки Оку ки, за рад „Ро ман о Лон до ну” 
Ми ло ша Цр њан ског – пре ла зак Рјеп ни на пре ко Стик са; ва њи пр сто је вић, за рад 
Те ма ин це ста у пе сма ма „Уда ја се стре Ду ша но ве” и „Ду шан хо ће се стру да узме”.

За школ ску 2010/11. го ди ну Ми ло шу Жив ко ви ћу за рад Свет фи зи о ло га, две 
дру ге на гра де ве дра ни Мар лог за рад Грч ка фик тив на епи сто ло ги ја у до ба дру ге 
со фи сти ке и кри сти ја ну Ола ху за рад (Пост мо дер на) ду хов ност у Ха зар ском 
реч ни ку Ми ло ра да Па ви ћа и три тре ће на гра де та ма ри Јо ва но вић за рад Или ја 
Чво ро вић и дру ги, Ми ни Ђу рић за рад „Ва ру хо во от кро ве ње” у срп ским пре пи си
ма: пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња, упо ред но чи та ње ода бра них пре пи са и 
Ан дреи Бе а ти Би цок за рад Спо ме ник Раст ку Пе тро ви ћу.
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На гра да про фе со ра Ла за ра Стој ко ви ћа

У 2010. го ди ни по ше сти пут до де ље на је На гра да про фе со ра Ла за ра стој ко-
ви ћа. На гра да но си име Ма ти чи ног до бро тво ра, за слу жног чла на и пот пред сед-
ни ка Ма ти це срп ске, пр вог рек то ра Но во сад ског уни вер зи те та и осни ва ча и пр вог 
де ка на по љо при вред ног фа кул те та. по же љи про фе со ра стој ко ви ћа, на гра да се 
до де љу је мла ђим на уч ним рад ни ци ма ко ји се ба ве пр вен стве но пи та њи ма из 
обла сти агро е ко ло ги је и агро е ко си сте ма. Жи ри у са ста ву: проф. др Имре Мол нар 
(пред сед ник), ака де мик ру долф ка сто ри, проф. др Ива на Мак си мо вић, проф. др 
На да Ми ло ше вић и проф. др Дра ган Шко рић (чла но ви) ве ћи ном гла со ва до нео је 
од лу ку да се На гра да про фе со ра Ла за ра стој ко ви ћа рав но прав но до де ли др Иго ру 
Ба ла ли ћу за до са да шњи на уч но и стра жи вач ки рад, ма ги стар ску те зу и док тор ску 
ди сер та ци ју, и Иви ци Ђа ло ви ћу за до са да шњи на уч но и стра жи вач ки рад. Нов ча-
ни из нос на гра де (100.000 ди на ра) до ни ра ло је ри бар ско га здин ство „еч ка”. На све-
ча но сти при ли ком уру че ња На гра де о про фе со ру стој ко ви ћу го во ри ла је проф. 
др На да Ми ло ше вић, а о до бит ни ци ма проф. др Ива на Мак си мо вић.

Пу пи но ва на гра да Ма ти це срп ске

Жи ри пу пи но ве на гра де Ма ти це срп ске у са ста ву: проф. др вла ди мир ка тић 
(пред сед ник), проф. др Бо жи дар ву ји чић, проф. Мир ја на Мар ко вић, проф. др Мир-
ја на во ји но вић Ми ло ра дов, проф. др Ду шан сур ла и проф. др сло бо дан ца рић на 
сед ни ци одр жа ној 12. мар та 2008. го ди не до нео од лу ку да се на гра де сле де ћи ауто-
ри и ра до ви. пр ва на гра да: мр ев ге ни је Аџић, за ма ги стар ски рад Упра вља ње пу
но у пра вљи вим пре тва ра чем у по го ну ве тро е лек тра на у слу ча ју про па да мре жног 
на по на; дру га на гра да: мр Мар ко ве кић, за ма ги стар ски рад Мо де ло ва ње при ла
го дљи вих уре ђа ја пре но са на и зме нич не стру је у усло ви ма про па да на по на; тре ћа 
на гра да: мр Зо ран Ива но вић, за ма ги стар ски рад Упра вља ње ве тро е лек тра ном у 
слу ча ју по ре ме ћа ја у елек трич ној мре жи и мр Иван ста но је вић, за ма ги стар ски 
рад Мо ду ла ци о ни ко до ви у ви ше ни воа и њи хо ва при ме на у стан дар ду DRM.

Жи ри пу пи но ве на гра де Ма ти це срп ске у са ста ву: проф. др вла ди мир ка тић 
(пред сед ник), Мир ја на Мар ко вић, проф. др Мир ја на во ји но вић Ми ло ра дов и проф. 
др Ду шан сур ла, узи ма ју ћи у об зир ра ни је утвр ђе не кри те ри ју ме (те о риј ски ни во 
ис тра жи ва ња, сте пен при пре мље но сти ре зул та та, ме то до ло ги ју ко ри шће ну у ис-
тра жи ва њу, бли скост те ма ти ке са про бле ма ти ком ис тра жи ва ња ко јом се ба вио М. 
пу пин; са мо стал ност кан ди да та у ра ду и стил и је зик из ла га ња), до нео је од лу ку 
да се за 2011. го ди ну до де ле сле де ће на гра де: да пр ву на гра ду до би је та ма ра Ће ра-
нић за ди плом ски ма стер рад Акви зи ци ја и пре нос по да та ка од ма ле хи дро е лек тра не 
до дис пе чер ског цен тра; да дру гу на гра ду рав но прав но до би ју: Јо ва на Бе лић за 
ди плом ски рад Кла си фи ка ци ја и ре кон струк ци ја ма ни пу ла тив них по кре та ша ке 
ко ри шће њем CYBER ру ка ви це и Јо ван Ба јић за ди плом ски ма стер рад Фи бер оп
тич ки сен зо ри ба зи ра ни на про ме ни ин тен зи те та све тло сти у оп тич ком влак ну; 
да тре ћу на гра ду рав но прав но до би ја ју: Ми лош ко цић за ди плом ски рад Не ста
ци о нар ни маг нет но хи дро ди на мич ки тем пе ра тур ни гра нич ни слој не сти шљи вог 
флу и да и вла ди мир Ми ло са вље вић за ди плом ски ма стер рад Пре нос по да та ка 
при ге о фи зич ким ка ро та жним ме ре њи ма HBD3 ко до ва њем.

Уче нич ка на гра да за нај у спе шни ји ли те рар ни са став
ин спи ри сан де лом Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша

На осно ву сло бод но из ра же не во ље до на то ра Јо ван ке и Мла де на ву чи ни ћа, 
Ма ти ца срп ска је уста но ви ла на гра ду за нај у спе шни ји ли те рар ни са став ин спи-
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ри сан де лом пе тра II пе тро ви ћа ње го ша за уче ни ке из Де чи јег се ла из срем ске 
ка ме ни це и пи том це Ху ма ни тар ног фон да „при вред ник”. 

Жи ри, у са ста ву ра ден ко кон дић, пред став ник Де чи јег се ла из срем ске ка-
ме ни це, Је ле на та бак, пред став ник Ху ма ни тар ног фон да „при вред ник”, и Ма то пи-
жу ри ца, се кре тар Оде ље ња за књи жев ност и је зик (пред сед ник жи ри ја), до нео је 
од лу ку да на гра ду до би ју пи том ци Ху ма ни тар ног фон да „при вред ник” Не ли цвет-
ко вић, уче ни ца IV го ди не кар ло вач ке гим на зи је, и Бо јан Бо санац, сту ден т I го ди не 
Фа кул те та тех нич ких на у ка. На гра ду је до на тор уру чио на све то сав ској ака де ми ји 
26. ја ну а ра 2010. у Ма ти ци срп ској.

Жи ри је ве ћи ном гла со ва до нео од лу ку да све то сав ску на гра ду за 2011. го-
ди ну до де ли ве ри ци трип чев из Де чи јег се ла из срем ске ка ме ни це. До бит ни ца 
на гра де ве ри ца трип чев је на све ча ном уру че њу на гра де про чи та ла свој рад Ра
дост да ва ња и ра дост при ма ња, на кон че га јој је у при су ству го сти ју на гра ду пре-
дао го спо дин Мла ден ву чи нић.

На гра де Ма ти ци срп ској и ње ним ча сни ци ма

Ауто ри Реч ни ка срп ско га је зи ка до би ли су На гра ду „па вле Ивић”.
Ма ти ца срп ска је на сај му књи га у Хер цег Но вом до би ла на гра ду за из да-

вач ки по ду хват го ди не за јед но том ни Реч ник срп ско га је зи ка.
 Срп ској ен ци кло пе ди ји до де ље на је 24. фе бру а ра 2011. спе ци јал на на гра да 

XVII са ло на књи га у Но вом са ду.
Ака де ми ку Че до ми ру по по ву је 21. сеп тем бра 2008. у Гац ком уру че на „Ћо-

ро ви ће ва на гра да” за књи гу Ве ли ка Ср би ја – ствар ност и мит у из да њу „Из да вач-
ке књи жар ни це Зо ра на сто ја но ви ћа”. На гра ду је до де ли ло удру же ње „вла ди мир 
Ћо ро вић”.

 У Би бли о те ци гра да Бе о гра да, 20. ок то бра 2008. го ди не, уру че на је На гра да 
„Ђор ђе Јо ва но вић” ака де ми ку све то за ру ко ље ви ћу за књи гу Ва ви лон ски иза зо ви 
у из да њу Из да вач ког цен тра.

Др Бран ка ку лић до би ла је на гра ду на ци о нал ног ко ми те та ICOM-а за нај бо љу 
пу бли ка ци ју за књи гу Но во сад ске др во ре збар ске ра ди о ни це у 18. ве ку. 

У све ча ној са ли Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” књи жев ни ку и управ ни ку 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске Ми ру вук са но ви ћу као пр вом ла у ре а ту уру че на је 16. 
апри ла 2009. го ди не На гра да „Ђу ра Да ни чић”, ко ју до де љу је За јед ни ца ма тич них 
би бли о те ка ср би је за це о ку пан до при нос раз во ју би бли о те кар ства и кул ту ре ср би је.

У част 50 го ди на Уни вер зи те та, на све ча но сти се на та Уни вер зи те та одр жа-
ној у све ча ној са ли Фа кул те та тех нич ких на у ка 25. ју на 2010. го ди не одр жа на је 
све ча на до де ла зва ња про фе со ра eme ri tu sa за слу жним про фе со ри ма, ме ђу ко ји ма 
су и пот пред сед ни ци Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић и проф. др сло бо-
дан Ћур чић. 

Ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је 28. ју на 
2010. на ви дов дан ској ака де ми ји у Бе чу при мио ве ли ку гра ма ту ко ју је Ма ти ци 
срп ској до де ли ла срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на све ти са ва по во дом 150 
го ди на по сто ја ња. За до при нос обе ле жа ва њу овог ју би ле ја гра ма те су до де ље не 
др Бран ки ку лић, ку сто су из ло жбе Ср би ја – кул тур на спо на Ис то ка и За па да, го-
спо ђи Мир ја ни Иса ков за ди зајн пра те ћих пу бли ка ци ја, се кре та ру Од бо ра за ор-
га ни зо ва ње из ло жбе го спо ђи Љи ља ни Дра жић и пред сед ни ку Ор га ни за ци о ног 
од бо ра проф. др Ду ша ну Ни ко ли ћу.

пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов до био је ву ко ву на-
гра ду ко ју кул тур но-про свет на за јед ни ца ср би је до де љу је за из у зе тан до при нос 
у кул ту ри у ср би ји и све срп ском кул тур ном про сто ру. О ву ко вој на гра ди го во-
рио је пред сед ник кул тур но-про свет не за јед ни це ср би је Љу би во је ршу мо вић. У 
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све ча ној са ли скуп шти не Бе о гра да 10. фе бру а ра 2011. го ди не на гра де је уру чио 
пред сед ник жи ри ја проф. др Дар ко та на ско вић.

Управ ни од бор срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом са ду 23. мар та 2012. 
го ди не до нео је од лу ку да Ма ти ци срп ској по во дом 150 го ди на по сто ја ња сНп-а 
до де ли спе ци јал ну злат ну ме да љу „Јо ван Ђор ђе вић”. У обра зло же њу од лу ке, из-
ме ђу оста лог, пи ше: „срп ско на род но по зо ри ште је че до Ма ти це срп ске. У ње ном 
кри лу је ро ђе на иде ја о фор ми ра њу стал ног те а тра чи ји ће за да так би ти да по мо ћу 
драм ске књи жев но сти и глу мач ке умет но сти пре но си срп ску реч и исто ри ју, да 
чу ва и не гу је на ци о нал ну тра ди ци ју, бу ди на ци о нал ну свест и по ди же кул тур ни 
ни во ср ба...” На гра ду је 28. мар та 2012. го ди не, на све ча ној ака де ми ји у срп ском 
на род ном по зо ри шту, при мио ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан 
Ни ко лић. 

кА те ДрА МА тИ це срп ске

ка те дра Ма ти це срп ске ра ди ла је у сле де ћем са ста ву: др са ша ра дој чић, 
пред сед ник, и чла но ви проф. др Ми ро слав еге рић, проф. др Ми ло рад ра до ва но вић, 
проф. др Дра ги ша по по вић, До бри ла Мар ти нов, Јул ка Ђу кић и све тла на Ми ла-
ши но вић. 

У то ку 2009, 2010. и 2011. го ди не, због спре че но сти по је ди них чла но ва ка те-
дра ни је одр жа ва ла сед ни це, па је о ор га ни зо ва њу про мо ци ја од лу чи ва ло пред-
сед ни штво Ма ти це срп ске.

све ЧА НО стИ МА тИ це срп ске
све тО сАв ске Бе се Де

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду тра ди ци о нал на све то сав ска ака де ми ја 
би ла је по све ће на сле де ћим бе се да ма.

све ча ну бе се ду О Ор фе ли ну одр жао је 26. ја ну а ра 2008. го ди не Ла за Чур чић, 
ду го го ди шњи Ма ти чин би бли о те кар. Бе се да је би ла по све ће на го ди шњи ца ма из-
да ња За ха ри је Ор фе ли на. по здрав ну реч одр жао је пот пред сед ник на ду жно сти 
пред сед ни ка Ми ро вук са но вић. У му зич ком де лу про гра ма на сту пио је хор са-
бор не цр кве „све ти Ге ор ги је” са ди ри ген том мр Бог да ном Ђа ко ви ћем.

све ча ну бе се ду на те му Ре ли ги ја и фи ло зо фи ја одр жао је 26. ја ну а ра 2009. 
го ди не проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић, ми ни стар ве ра у вла ди ре пу бли ке ср би је. 
У окви ру му зич ког про гра ма ок тет „Ака де мац” из Но вог са да из вео је Све то сав
ску хим ну, а со ли ста др Не над ри сто вић (те нор) сти хи ру Сло вес Тво јих уче ни јем у 
част све том са ви и Ве ли ча ни је Све том Са ви сте ва на Мо крањ ца. У окви ру све ча-
не ака де ми је пред ста вље на је књи га Цр кве Све тог Ди ми три ја и Све тог Са ве 
Срп ског у Хи лан да ру Зо ра на ра ки ћа. О књи зи су го во ри ли Мир ја на Жи во ји но вић, 
ака де мик Гој ко су бо тић и аутор. 

све ча ну бе се ду на те му Све ти Са ва и да на шње вре ме – По зи тив не и не га
тив не осо би не срп ског пра во слав ног кон зер ва ти ви зма одр жао је 26. ја ну а ра 2010. 
го ди не ака де мик вла де та Је ро тић. На кон бе се де уру че на је на гра да пи том ци ма 
Ху ма ни тар ног фон да „при вред ник” Не ли цвет ко вић, уче ни ци IV го ди не кар ло-
вач ке гим на зи је, и Бо ја ну Бо сан цу, сту ден ту I го ди не Фа кул те та тех нич ких на у-
ка, из до на ци је Јо ван ке и Мла де на ву чи ни ћа. Му зич ки део све ча ног про гра ма из-
вео је ок тет „Ака де мац” из Но вог са да, от пе вав ши Све то сав ску хим ну и ком по-
зи ци је Ја ко да Цар ја Иси до ра Ба ји ћа и Те ке ли јан ска хим на ев ге ни ја сто ја но ви ћа.
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све ча ну бе се ду на те му О про ти вље њу злу у срп ској кул ту ри – Све ти Са ва 
и Ње гош одр жао је 26. ја ну а ра 2011. го ди не проф. др Ми ло Лом пар. при сут не је 
по здра вио пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов. У му зич ком про-
гра му уче ство вао је хор са бор не цр кве „све ти Ге ор ги је”, чи ји је ди ри гент мр Бог-
дан Ђа ко вић.

 све ча ну бе се ду на те му Ан тро по ло ги ја жи ти ја – чо век у Бо га одр жао је 26. 
ја ну а ра 2012. го ди не проф. др Ми лан ра ду ло вић. У му зич ком про гра му је уче-
ство вао во кал ни сту дио „Ор фе лин”, ко јим је ди ри го ва ла та ма ра пе ти је вић.

све ЧА Не сеД НИ це МА тИ це срп ске

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске одр жа-
ла се у част сле де ћих ју би ле ја.

тра ди ци о нал на све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске одр жа на је 16. фе бру а ра 2008. 
го ди не у све ча ној са ли Ма ти це срп ске. по во дом пет сто го ди шњи це ма на сти ра 
кру ше до ла Бе се ду о Кру ше до лу го во рио је проф. др Ми ро слав ти мо ти је вић. пот-
пред сед ник на ду жно сти пред сед ни ка Ми ро вук са но вић уру чио је Зма је ву на гра-
ду Ива ну Не гри шор цу, ко ји је ка зи вао сво ју бе се ду и сти хо ве. О на гра ђе ној књи зи 
По тај ник го во рио је пред сед ник жи ри ја проф. др Ми хај ло пан тић. 

тра ди ци о нал на све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске одр жа на је 16. фе бру а ра 2009. 
го ди не у све ча ној са ли Ма ти це срп ске. пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до-
мир по пов по здра вио је го сте и отво рио сед ни цу ко ја је ове го ди не би ла по све ће-
на са ви те ке ли ји и за ду жби ни те ке ли ја нум. Бе се ду Опи са ни је до брих де ла јед ног 
Ара ђа ни на го во рио је доц. др ра до слав ера ко вић. Зма је ва на гра да Ма ти це срп ске, 
ко ја је уте ме ље на 1953. го ди не, до де ље на је Не бој ши Де ве та ку за збир ку пе са ма 
Уза луд тра же ћи. Бе се ду о на гра ђе ној књи зи из ре као је Ђор ђо сла до је, док је сти хо-
ве из на гра ђе не збир ке ка зи вао Ми о драг пе тро вић, пр вак срп ског на род ног по зо-
ри шта. У му зич ком де лу про гра ма на сту пио је ок тет „Ака де мац” из Но вог са да. 

тра ди ци о нал на све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске, одр жа на 16. фе бру а ра 2010, 
би ла је по све ће на 175. го ди шњи ци сре тењ ског уста ва. Бе се ду под на зи вом Сре
тењ ски устав одр жао је проф. др си ма Авра мо вић. Зма је ву на гра ду Ма ти це срп-
ске за 2009. го ди ну сло бо да ну Зу ба но ви ћу за збир ку пе са ма Со не ти са се ла уру-
чио је пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов. О на гра ђе ној књи зи 
го во рио је Иван Не гри шо рац. сти хо ве из на гра ђе не књи ге ка зи вао је драм ски 
умет ник Ми о драг пе тро вић, док је му зич ки део про гра ма из вео ок тет „Ака де-
мац” из Но вог са да.

Ју би лар на 185. све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске одр жа на је 16. фе бру а ра 2011. 
го ди не у све ча ној са ли за ду жбин ског зда ња Ма ри је тран да фил. сед ни ца је от по-
че ла из во ђе њем све ча не пе сме Ма ти це срп ске (ок тет „Ака де мац”, ко ји чи не мла ди 
чла но ви Ма ти це срп ске и ди ри гент Јо ван Јер ков). при сут ни ма се нај пре обра тио 
пред сед ник Ма ти це срп ске, ко ји је го во рио о ре зул та ти ма по стиг ну тим у про те-
клој го ди ни. Бе се ду под на зи вом Ма ти ца срп ска и Са ва Те ке ли ја одр жао је ге не-
рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. Дру ги део све ча не сед ни-
це био је по све ћен Зма је вој на гра ди. по што је управ ни ца по сло ва Ма ти це срп ске 
Је ле на ве се ли нов упо зна ла при сут не са Уред бом о до де ли Зма је ве на гра де, пред-
сед ник Жи ри ја проф. др Ми хај ло пан тић је про чи тао За пи сник са сед ни це жи ри ја, 
на ко јој је до не се на од лу ка да се Зма је ва на гра да Ма ти це срп ске за 2010. го ди ну 
до де ли сло бо да ну ра ки ти ћу за збир ку пе са ма Пла мен и ро са. Ову од лу ку обра-
зло жио је проф. др слав ко Гор дић, члан жи ри ја и пот пред сед ник Ма ти це срп ске. 
по том је пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов уру чио ди пло му, а 
пред сед ник Из вр шног од бо ра по љо при вред не бан ке Агро бан ке АД Бе о град мр 
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Ду шан Ан то нић нов ча ни део на гра де. Ла у ре ат сло бо дан ра ки тић се на кон то га 
обра тио при сут ни ма го во ре ћи о на гра ђе ној књи зи и пе сни ку Јо ва ну Јо ва но ви ћу 
Зма ју. Драм ска умет ни ца Гор да на Ђур ђе вић Ди мић је ка зи ва ла по е зи ју из на гра-
ђе не књи ге. 

_______________

Го вор ака де ми ка Че до ми ра По по ва, пред сед ни ка Ма ти це срп ске
на све ча ној сед ни ци по во дом 185. го ди шњи це Ма ти це срп ске 

Овом све ча ном сед ни цом Ма ти ца срп ска обе ле жа ва 185. го ди шњи цу по сто-
ја ња и ства ра лач ког ра да. пре не го што се освр не мо на ре зул та те на ше де лат но-
сти у ју би лар ној го ди ни, од 16. фе бру а ра 2010. до да нас, мо лим вас да ми ну том 
ћу та ња ода мо по шту чла но ви ма ко је смо у тих го ди ну да на из гу би ли.

про те клих 365 да на нај но ви је Ма ти чи не исто ри је про те кло је у зна ку очу ва-
ња кон ти ну и те та и тра ди ци о нал не ми си је ко ју су јој ба шти ни ли ње ни да ле ко ви-
ди и му дри осни ва чи и уте ме љи ва чи. На ста ви ла је да не гу је и уса вр ша ва срп ски 
је зик, да под сти че и уна пре ђу је књи жев но ства ра ла штво, да обо га ћу је на уч на ис-
тра жи ва ња на све ве ћем бро ју обла сти и ди сци пли на (ху ма ни стич ких дру штве-
них и при род них на у ка), да њи хо ве ре зул та те ши ри и про мо ви ше у це лом на ци о-
нал ном про сто ру, али и ван гра ни ца на ше на ци о нал не кул ту ре. У том ци љу све 
упор ни је је раз ви ја ла из да вач ку де лат ност, ин тен зив ни је ра ди ла на лек си ко гра-
фи ји, ен ци кло пе ди сти ци, на по ве зи ва њу и по пу ла ри са њу зна ња, умет нич ких 
оства ре ња и оп ште кул тур них ак тив но сти: на уч ним ску по ви ма, про мо ци ја ма, из-
ло жба ма, са рад њом са срод ним и бли ским на уч ним, кул тур ним, умет нич ким и 
обра зов ним уста но ва ма и дру штви ма, нај плод ни је са срп ском ака де ми јом на у ка 
и умет но сти и За во дом за уџ бе ни ке, али и са срп ском књи жев ном за дру гом, До-
си те је вом и ву ко вом за ду жби ном, Уни вер зи те том у Но вом са ду, Гим на зи јом „Јо-
ван Јо ва но вић Змај” у Но вом са ду, срп ским кул тур ним дру штвом „све ти са ва” у 
су бо ти ци, ху ма ни тар ним дру штвом „при вред ник”, Дру штвом „Ћи ри ли ца”, му зе-
ји ма, ар хи ви ма, би бли о те ка ма, не ким из да вач ким пред у зе ћи ма и мно гим дру ги ма. 
ве о ма је др жа ла до ве за са де мо крат ским са ве зи ма ср ба у ру му ни ји и Ма ђар ској. 
У по след њим го ди на ма, а у про шлој по себ но, углед Ма ти це срп ске је био у по ра сту, 
што је до ве ло до спон та ног фор ми ра ња удру же ња чла но ва и при ја те ља Ма ти це 
срп ске у ве ћем бро ју цен та ра: у Ба ња лу ци, у под го ри ци, у ки кин ди, Зре ња ни ну, 
Ива њи ци и Ни шу, а оба ве ште ни смо да је у то ку ор га ни зо ва ње та квих дру шта ва 
у Ја го ди ни и Бач кој па лан ци. Ма ти цу то ра ду је и она је спрем на на ус по ста вља ње 
про грам ске са рад ње с та квим дру штви ма у оби му ко ји струч но и ква ли тет но успе 
да оства ри.

У ма те ри јал ном по гле ду Ма ти ца срп ска де ли суд би ну це ле на ше зе мље. Де-
лу је, да кле, у кри зи и по кри ва скром ним сред стви ма свој обим ни про грам, по сти-
жу ћи учин ке у ње го вој ре а ли за ци ји ко је по не кад ни са ма ни је оче ки ва ла. Го то во 
90% нај ну жни јих нов ча них по тре ба Ма ти ци обез бе ђу ју и да ље ми ни стар ства за 
кул ту ру, ин фор ми са ње и ин фор ма ци о не си сте ме као и за про све ту и на у ку, а ма њим 
де лом се кре та ри јат за на у ку Ап вој во ди не и Град ска скуп шти на Но вог са да. 
Огра ни че на сред ства (око 10%) Ма ти ца оства ру је сво јим „из вор ним при хо ди ма”, 
про да јом књи га и да ва њем у за куп не ких сво јих рад них про сто ра. И у тим ве о ма 
огра ни че ним ма те ри јал ним усло ви ма Ма ти ца је у про те клих го ди ну да на оства-
ри ла за па же не ре зул та те.

Ни је ме сто и вре ме да се у овом све ча ном тре нут ку сви они на бра ја ју. Не ке 
ће мо ипак мо ра ти да по ме не мо. се дам Ма ти чи них оде ље ња ра ди ло је, пре ма про-
гра му утвр ђе ном сред њо роч ним пла ном, на 38 на уч них про је ка та са 103 те ме и 
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145 са рад ни ка. На два ка пи тал на про јек та: на пе тој књи зи Срп ског би о граф ског 
реч ни ка са ра ђи ва ло је још 550 са рад ни ка, а на пр вом то му Срп ске ен ци кло пе ди је 
ко ју при пре ма ју Ма ти ца, сА НУ и За вод за уџ бе ни ке 625. ре зул та те ис тра жи ва ња 
Ма ти чи на оде ље ња су об ја вљи ва ла у 11 сво јих пе ри о дич них ча со пи са (збор ни ка), 
ко јих је за го ди ну да на иза шло 18 бро је ва, и у по себ ним из да њи ма (мо но гра фи ја-
ма), ко јих је пу бли ко ва но 18 ме ђу ко ји ма је и пр ва све ска ње го ше вог збор ни ка. Не 
за не ма ру ју ћи ни јед ну дру гу књи гу, по себ но ис ти че мо Пра во пис срп ског је зи ка, 
пр ву књи гу пр вог то ма Срп ске ен ци кло пе ди је и во лу ми но зну, дво том ну сту ди ју 
Гој ка Ма ло ви ћа Се о ба у ма ти цу – оп ти ра ње Ср ба из Ма ђар ске у Ју го сла ви ју 1920–
1931, ко је су иза зва ле нај ве ћу па жњу јав но сти. ту спа да и син те за сло бо да на Ћур-
чи ћа На се ља Вој во ди не, нај ва жни је де ло Ма ти чи ног стал ног про јек та „На се ља и 
ста нов ни штво вој во ди не”. У исти ред по зна ча ју, по ред 14 све за ка на шег ме зим-
че та Ле то пи са Ма ти це срп ске, ста вља мо и 3 књи ге еди ци је „Ма ти ца” и пр вих 10 
то мо ва ве ли ког про јек та „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”, ко је је об ја вио Ма-
ти чин Из да вач ки цен тар. Нај зад, вре ди по ме ну ти као при зна то до стиг ну ће и ка-
та лог из ло жбе Ср би ја – Кул тур на спо на из ме ђу Ис то ка и За па да, те три оби мом 
не ве ли ка али за исто ри ју срп ске кул ту ре вред на то ма еди ци је „Ба шти на”.

На уч ни ску по ви су за Ма ти цу срп ску увек би ли ва жно под руч је де лат но сти 
као на чин упо зна ва ња струч не јав но сти с но вим ре зул та ти ма ра да и раз ме не ис ку-
ста ва и са зна ња у по је ди ним обла сти ма на у ке. та квих ску по ва је у про те клој го ди-
ни у Ма ти чи ној ор га ни за ци ји одр жа но че ти ри, од ко јих су три би ла ме ђу на род на: 
Гра ма ти ка и лек си ка у сло вен ским је зи ци ма (са Ин сти ту том за срп ски је зик сА НУ 
као су ор га ни за то ром), Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе, те Пољ скоју го
сло вен ске/срп ске по зо ри шне ве зе. при год ног ка рак те ра био је и окру гли сто Фи лип 
Ви шњић – ме ђаш усме не и умет нич ке по е зи је.

Осим ску по ва и не ко ли ко по се та ис так ну тих лич но сти и стра них гру па, у окви-
ру Ма ти чи не ме ђу на род не са рад ње и про мо ци је, по ме ну ће мо две пу бли ка ци је – 
збор ни ке ра до ва Ру скосрп ске кул тур не ве зе од X до XX ве ка, об ја вљен у Мо скви, 
и Од Мо ра ве до Мо ра ве о срп ско-че шким ве за ма (не дав но иза шао у на шем из да њу) 
– као и већ на ве де ну из ло жбу у цен тру Бе ча, у тра ја њу од 30. ју на до 30. ок то бра 
2010. го ди не.

Умет нич ке при ред бе Ма ти це срп ске, пре све га у ор га ни за ци ји Оде ље ња за 
сцен ске умет но сти и музику, по бу ђи ва ле су ле пу па жњу и у про те клој го ди ни ужи-
ва ле истин ску по пу лар ност. Одр жа но је укуп но 15 ве че ри ка мер не и во кал не му-
зи ке, а од ре ђе ни умет нич ки, као и на уч ни, ка рак тер има ле су још не ке Ма ти чи не 
при ред бе, као на пр вом ме сту „све то сав ска бе се да”.

У сво јим про сто ри ја ма, као и по дру гим ме сти ма ср би је (Бе о гра ду, Зре ња-
ни ну, ки кин ди, Ни шу, кра гу јев цу, под го ри ци, вр шцу) Ма ти ца је одр жа ла не ко-
ли ко де се ти на пред ста вља ња књи га и пу бли ка ци ја. са мо сво ја вла сти та из да ња 
при ка за ла је 21 пут.

Нај зад и ру ко пи сно оде ље ње и ње го ва на сто ја ња на обо га ћи ва њу сво јих збир-
ки (пи сма, ма ну скрип ти и фо то те ка), те на по ри да се об ра ди и ди ги та ли за ци јом и 
ком пју те ри за ци јом олак ша ју ко ри сни ци ма и ис тра жи ва чи ма ар хив ске гра ђе је су 
за па жен ре зул тат ко лек ти ва овог оде ље ња. ње го ва нај ва жни ја бри га да нас је сте 
об ра да и при сту пач ност гра ђе ње ног је ди ног пра вог фон да – ар хи ва са ме Ма ти це. 
У овом крат ком пре гле ду не мо же мо го во ри ти о ка пи тал ним ре зул та ти ма две ју 
кључ них уста но ва про ис те клих из Ма ти чи ног гне зда, ко је су и да нас део це лог 
ње ног кул тур ног, на уч ног и обра зов ног си сте ма. реч је о Би бли о те ци и Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске, ин сти ту ци ја ма нај ви шег на ци о нал ног и ме ђу на род ног ре но меа. 
Оне за слу жу ју по себ не при ка зе за ко је по сто је по себ на ме ста и при ли ке.

За кљу чу ју ћи овај при каз ин фор ма ци јом да је из ло жбом пор тре та сво јих сто-
ти нак нај зна ме ни ти јих чел ни ка, са рад ни ка, за ду жби на ра и до бро тво ра, ко ју смо 
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си ноћ отво ри ли у Бе о гра ду, осно ван и од те ке ли је за ми шље ни „пан те он Ма ти це 
срп ске”.

На кра ју да ка жем још не што. свих 185 го ди на Ма ти ца је во ди ла бор бу за 
ду хов но је дин ство, ин те гри са ност и афир ма ци ју срп ског на ро да са мо јед ним сред-
ством – кул ту ром. та ко на ме ра ва и да на ста ви. ко ли ко ће у то ме успе ва ти, за ви си 
од два усло ва. пр ви је ода ност и спрем ност кре а тив них на ци о нал них ин те лек ту ал-
них сна га, ко ја је до са да би ла на при мер ној ви си ни, да ту спрем ност и при вр же-
ност одр жи у ру ка ма оних ко ји во де овај на род, ову др жа ву и ње ну кул ту ру. с те 
стра не на де баш и ни су све тле. За то да нас ми у Ма ти ци не же ли мо мно го, већ са мо 
да не бу де го ре. О оста лом ће мо се са ми бри ну ти.

_______________

Одр жа на је тра ди ци о нал на све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске 15. мар та 2012. 
го ди не. све ча ност је от по че ла хим ном Бо же прав де у из во ђе њу Ми ло ша Ми ло је-
ви ћа. по тпред сед ник проф. др слав ко Гор дић је отво рио 186. све ча ну сед ни цу уз 
об ја шње ње пред сед ни ко вог од су ства због здрав стве них раз ло га, а по том по здра-
вио при сут не зва нич ни ке, чла но ве Ма ти це срп ске и гра ђан ство. Ге не рал ни се кре-
тар проф. др Ду шан Ни ко лић је про чи тао име на пре ми ну лих чла но ва Ма ти це срп-
ске од прет ход не све ча не сед ни це и по звао при сут не да им ми ну том ћу та ња ода ју 
по част. по тпред сед ник проф. др слав ко Гор дић је у крат ким цр та ма дао пре глед 
ра да Ма ти це срп ске у про те клој го ди ни ис ти чу ћи нај зна чај ни ја по стиг ну ћа. по том 
је Ма дам пи ја но пе смом До си те ја Об ра до ви ћа Во ста ни Сер би је при сут не уве ла у 
те му о ко јој ће се бе се ди ти на овој све ча ној сед ни ци. Др сла вен ко тер зић је одр-
жао бе се ду Ис ток и За пад у но ви јој срп ској исто ри ји и кул ту ри. пот пред сед ник 
проф. др слав ко Гор дић се за хва лио бе сед ни ку и на ја вио дру ги део све ча не сед-
ни це по све ћен Зма је вој на гра ди Ма ти це срп ске. Управ ни ца по сло ва Је ле на ве се-
ли нов је про чи та ла текст Уред бе о Зма је вој на гра ди, а члан жи ри ја Ђор ђо сла до је 
за пи сник са сед ни це жи ри ја на ко јој је до не се на од лу ка о ово го ди шњој на гра ди. 
проф. др Ми хај ло пан тић, пред сед ник жи ри ја, за тим је про чи тао обра зло же ње 
жи ри ја Зма је ве на гра де. пот пред сед ник проф. др слав ко Гор дић уру чио је ди пло-
му ла у реа ту во ји сла ву ка ра но ви ћу и че сти тао му са пред став ни ци ма при вред ног 
дру штва елек тро вој во ди на и За во да за уџ бе ни ке, ко ји су обез бе ди ли нов ча ни из нос 
ово го ди шње Зма је ве на гра де. Ла у ре ат во ји слав ка ра но вић се обра тио при сут ни-
ма при год ном бе се дом. Драм ски умет ник Љу би во је та дић је на кра ју ин тер пре та-
тив но про чи тао не ко ли ко пе са ма из на гра ђе не књи ге Уну тра шњи чо век во ји сла-
ва ка ра но ви ћа. пот пред сед ник проф. др слав ко Гор дић је за кљу чио 186. све ча ну 
сед ни цу Ма ти це срп ске.

све ЧА НОст пО вО ДОМ ЗА вр Шет кА ре кОН стрУк цИ Је крО вА
И Де ЛА ЗГрА Де МА тИ це срп ске 

У све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на је 15. де цем бра 2009. го ди не све ча-
ност по во дом ре кон струк ци је де ла згра де Ма ти це срп ске. про грам је от по чео по-
здрав ним ре чи ма пред сед ни ка Ма ти це срп ске ака де ми ка Че до ми ра по по ва, ге не-
рал ног се кре та ра Ма ти це срп ске проф. др Ду ша на Ни ко ли ћа, по кра јин ског се кре-
та ра за на у ку проф. др Дра го сла ва пе тро ви ћа и пот пред сед ни ка Ма ти це срп ске проф. 
др слав ка Гор ди ћа. Умет нич ки део про гра ма био је по све ћен исто ри ји Ма ти це срп-
ске при ка за ном се ри јом ода бра них тек сто ва по чев ши од Осни вач ког пи сма Ма ти-
це срп ске из 1826. го ди не, из ла га њем све то за ра Ми ле ти ћа по во дом пре се ље ња 
Ма ти це срп ске из пе ште у Но ви сад 1864. го ди не, из ла га њем Мла де на Ле сков ца 
на скуп шти ни Ма ти це срп ске одр жа ној 1969. го ди не, тек стом Бо шка пе тро ви ћа 
о Ма ти ци срп ској из 1991. го ди не, де лом тек ста из те ста мен та Ма ри је тран да фил 
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и Ома жом Ма ри ји тран да фил ко ји је бе се ди ла Гор да на сто ја ко вић. Драм ски про грам 
из ве ли су Ми о драг пе тро вић и пре драг Мом чи ло вић, пр ва ци Дра ме срп ског на-
род ног по зо ри шта, и мр Иси до ра по по вић, струч ни са рад ник Ма ти це срп ске. Му-
зич ки део про гра ма из ве ле су мр Ми ли ца сто ја ди но вић, со пран, пр ва ки ња Опе ре 
срп ског на род ног по зо ри шта, и Ма ја Гру јић, кла вир ски са рад ник.

МУ ЗИЧ ке ве Че рИ МА тИ це срп ске 

Од бор Му зич ких ве че ри Ма ти це срп ске ра дио је у сле де ћем са ста ву: ака де мик 
Ди ми три је сте фа но вић, пред сед ник Од бо ра, проф. мр Бог дан Ђа ко вић, проф. мр 
Ма ри на Ми лић Апо сто ло вић, проф. мр Не над Осто јић, чла но ви Од бо ра, и Мар та 
ти шма, уред ник Му зич ких ве че ри Ма ти це срп ске. 

У про те клом пе ри о ду одр жа но је 49 кон це ра та со ло и ка мер не му зи ке. ра зно-
вр сни, ква ли тет ни и за ни мљи ви про гра ми ко ји су у Ма ти ци срп ској оства ре ни 
при ву кли су ве ли ки број по се ти ла ца и но ви на ра. 

2008.

– 6. фе бру ар – кон церт „срп ски ком по зи то ри и кла вир”. Увoдна реч и му зич ки 
ко мен та ри му зи ко лог мр Алек сан дра па ла дин. про грам: Да во рин Јен ко, Јо ван 
па чу, Ми лош До зе ла, ста ни слав Би нич ки и све ти слав Бо жић, пи ја нист ки ња 
Ја сми на Јан ко вић.

– 28. фе бру ар – кон церт „срп ска на род на пе сма у европ ској му зи ци” по во дом 
220 го ди на од ро ђе ња ву ка ст. ка ра џи ћа. Аутор и во ди тељ Ми о драг Ми ла-
но вић. Уче ство ва ли су: Је ле на кон чар, ме цо со пран, сла во љуб ко цић, те нор, 
Бра ни слав цви јић, те нор, Бра ни слав ву ка со вић, ба ри тон, и Ири на Ми тро-
вић, кла вир ски са рад ник.

– 27. март – Ја сми на трум бе таш пе тро вић, со пран, пр ва ки ња Бе о град ске опе-
ре, и Да рин ка па у но вић, кла вир. про грам: пе тар ко њо вић, ста ни слав Би нич-
ки, пе тар кр стић, пе тар Илич Чај ков ски, Фран че ско Чи леа, ри хард Штра ус, 
ро берт Шу ман, па бло со ро за бал, Шарл Гу но, Ал фре до ка та ла ни, сал ва то ре 
кар ди љо и ер не сто де кур тис. 

– 17. април – кон церт пре ми јер но из ве ден у ср би ји „Љу бав и ги та ра” – ро ман-
се, кан цо не и се ре на де за глас и ги та ру. Из во ђа чи; Ја дран ка Јо ва но вић ме цо-
со пран, пр ва ки ња Бе о град ске опе ре, и Урош Дој чи но вић, ги та ра.

– 24. април – кон церт, ве ро ни ка ти јал Шо вел (Ve ro ni que Thu al-Cha u vel), кла вир, 
Фран цу ска. про грам: Jохан се ба сти јан Бах, Лу двиг ван Бе то вен, Франц Шу-
берт и Мо рис ра вел.

– 14. мај – про ме над ни кон церт „ве че бел кан та”. со ли сти: ви о ле та срећ ко-
вић, ме цо со пран, и Алек сан дар са ша пе тро вић, те нор, уз кла вир ску са рад-
њу та ма ре Јо ви ће вић. про грам: Ни ко ло пи чи ни, Ум бер то Ђор да но, Але сан-
дро скар ла ти, ро берт Шу ман, сер геј рах ма њи нов, Ђу зе пе вер ди, Ђа ко мо 
пу чи ни, ка ми сен санс, Жил Ма сне и др.

– 21. мај – Ми хал Ђу ра Бу дин ски, ви о ли на, и Ла ди слав Ме зеи, ви о лон че ло. про-
грам: Франц Јо зеф Хајдн, Лу двиг ван Бе то вен, Да ри јус Ми јо и Мо рис ра вел.

– 28. мај – на сту па ла је му шка пе вач ка гру па из Мла де но ва „Зву ци под гр ме-
ча” под ру ко вод ством До бри во ја Бог да но ви ћа. том при ли ком пред ста вље ни 
су ком пакт-ди ско ви ове гру пе бр. 4 и 5. О ком пакт-дис ко ви ма го во ри ли су 
мр Је ле на Јо ва но вић, мр ве сна Ив ков, ет но му зи ко ло зи, и ер же бет Глу ши ца, 
уред ник еми си је ртв. Гост про гра ма би ла је пе вач ка гру па сту де на та ет но-
му зи ко ло ги је Ака де ми је умет но сти у Но вом са ду под ру ко вод ством мр ве-
сне Ив ков. 
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– 4. јул – кон церт „Хар фа плус”. Из во ђа чи: Мој ца Злоп ко вајгл, хар фа, Љу бља-
на, и Ма ри на Ми лић Апо сто ло вић, кла вир. Гост ве че ри Ива стан ко вић, ви о-
ли на. про грам: Мо рис ра вел, Га е та но До ни це ти, Жак Ибер и др.

– 16. ок то бар – кон церт кла вир ског дуа теа Ди ми три је вић – Ар пад пе чва ри. 
про грам: клод Де би си, Га бри јел Фо ре и Мо рис ра вел.

– 30. ок то бар – кон церт дуа „Фло рал” под на зи вом „са фла у том и хар фом кроз 
евро пу”. Из во ђа чи: ста на кр ста јић и Ми ле на ста ни шић. про грам: Јо хан 
се ба сти јан Бах, вол фганг Ама де ус Мо царт, Га бри јел Фо ре, ви ли Хес, Јо зеф 
Јон ген, Ду шан ра дић и др.

– 19. но вем бар – му зич ко-по ет ско ве че из ци клу са „срп ска пе ва на реч” под 
на зи вом „про шло шћу (од)бра ни мо бу дућ ност ко сме та”. Аутор и во ди тељ 
Ми о драг Ми ла но вић. Уче сни ци: Да ни је ла Јо ва но вић, со пран, сла во љуб ко-
цић, те нор, Бра ни слав цви јић, те нор, Бра ни слав ву ка со вић, ба ри тон, и Ири-
на Ми тро вић, кла вир ски са рад ник

– 27. но вем бар – та тја на Олу јић, ви о ли на, и Уки Ова ска и нен, кла вир, Фин ска. 
про грам: Јо хан се ба сти јан Бах, Ан то нио ви вал ди, Лу двиг ван Бе то вен, Ни-
ко ло па га ни ни, па бло де са ра са те, Чен Јин Ши онг и скот Џо плин.

– 10. де цем бар – кон церт „Нај леп ше ари је и ду е ти”. Ми ли ца сто ја ди но вић, со-
пран, уз кла вир ску са рад њу Ма је Гру јић. Го сти кон цер та су сту ден ти со ло пе-
ва ња Ака де ми је умет но сти у Но вом са ду у кла си мр Ми ли це сто ја ди но вић.

– 24. де цем бра – кон церт кла вир ског дуа Де а на па та ко вић – На та ша Ми тро вић. 
про грам: Де јан Де спић, клод Де би си, Га бри ел Фо ре, пе тар И. Чај ков ски и 
Ан то нин Двор жак. 

2009.

– 29. ја ну ар – кон церт „са Оплен ца клик ну ви ла”, жен ске и му шке пе вач ке гру-
пе. Из ве де не су тра ди ци о нал не се о ске пе сме и ин стру мен тал не ме ло ди је, из 
Шу ма ди је и дру гих кра је ва. Гост про гра ма био је Ми ло ван Ма тић, со ли ста 
на на род ним ду вач ким ин стру мен ти ма. О из во ђа чи ма и пе сма ма го во ри мр 
Је ле на Јо ва но вић, ет но му зи ко лог

– 11. фе бру ар – кон церт „ком по зи ци је срп ских ауто ра за ви о лон че ло и кла вир”. 
сви ра ли су Ду шан сто ја но вић, ви о лон че ло, и рад ми ла сто ја но вић, кла вир. 
На про гра му су би ла де ла Де ја на Де спи ћа, Ми ло ја Ми ло је вић, Ива на Јев ти-
ћа, Ми ла на Ми хај ло ви ћа, пе тра сто ја но ви ћа и Иси до ра Ба ји ћа.

– 26. фе бру ар – му зич ко-по ет ско ве че „сло вен ски ви је нац”. Уз соп стве ну ин-
стру мен тал ну прат њу и ко ре о гра фи ју, на срп ском, ру ском, укра јин ском, бе-
ло ру ском и ма ке дон ском је зи ку, Је ле на тре пе то ва ко стић, Мо сква, и На та ша 
Ја ко вље ва то до ро вић, Но во ку зњецк, си бир и Мо сква, из во де по зна те пе сме 
и ме ло ди је ових на ро да. кон фе ран са кроз му зич ко-по ет ски ко лаж Зо ран ко-
стић, Ба ња Лу ка, пе сник и књи жев ни пре во ди лац.

– 5. март – му зич ке ве че ри Ма ти це срп ске и Аустриј ски кул тур ни фо рум из 
Бе о гра да, при ре ђу ју кон церт по во дом 200-го ди шњи це смр ти Ф. Ј. Хајд на. 
сви та трио Haydn Trio Eisen stadt из Бе ча, Аустри ја. про грам: кла вир ска три-
ја Ф. Ј. Хајд на и Ф. Шу бер та. по здрав не ре чи и пре глед са рад ње упу ти ле су 
Ми ра ко ма ди на, за ме ник ди рек то ра Аустриј ског кул тур ног фо ру ма, и Мар та 
ти шма, уред ник Му зич ких ве че ри.

– 11. март – кон церт Не над вр ба шки, ви о ли на, и Ђу ро рај ко вић, кла вир. про грам: 
А. ко ре ли, Ф. Шу берт, к. син динг, п. де са ра са те, ц. скот, Ф. крај слер и Х. 
ви је њав ски.

– 26. март – при ре ђе но је му зич ко ве че у окви ру ко јег је пред ста вље на књи га 
Лек си кон опе ра. Глав ни уред ник књи ге је Гор дан Дра го вић. О књи зи су го-
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во ри ли проф. др со ња Ма рин ко вић, му зи ко лог, проф. вла ди мир Јо ва но вић, 
опер ски умет ник и аутор. во ђе ње про гра ма ве че ри и увод ни го вор о књи зи 
одр жа ла је Мар та ти шма, струч ни са рад ник Оде ље ња за сцен ске умет но сти 
и му зи ку. У умет нич ком де лу про гра ма на сту па ли су: Алек сан дар ра ки че-
вић, ба ри тон, Је ле на Ја њић, со пран, сту ден ти че твр те го ди не со ло пе ва ња 
Ака де ми је умет но сти у Но вом са ду у кла си мр Ми ли це сто ја ди но вић, ред. 
про фе со ра. кла вир ски са рад ник би ла је Ма ја Гру јић. 

– 16. април – кон церт кла вир ски дуо „Al tro mo do” – Аде ла ка ра си и На та ша 
Шпа чек. про грам: к. Д. Лу двиг, J. Брамс, K. с. Ха ча ту ри јан, J. Ма јев ски, Г. 
Мал мсен, A. ви ли јел до, J. M. ро дри гез, в. пол то рац ки, с. ва жов, И. Осин.

– 29. април – кон церт пр ва ки ња Бе о град ске опе ре Ја сми не трум бе таш, со-
пран, и Je лeне вла хо вић, ме цо со пран, уз кла вир ску са рад њу Љу би це Гру јић. 
Из ве ле су де ла Ж. Офен ба ха, п. И. Чај ков ског, Ј. ра си на, р. Штра у са, к. сен 
сан са, Ђ. вер ди ја, Ђ. пу чи ни ја, Ж. Би зеа и п. Ма ска њи ја.

– 14. мај – кон церт три ја, Ма длен сто кић, ви о ли на, Дра ги ца сто ја но вић, кла ри-
нет, Ма ја Ми хић, кла вир. про грам: Арам Ха ча тури јан, пол Хин де мит, Ми лан 
Ми хај ло вић и Да ри јус Ми јо.

– 20. мај – кон церт Ду ши ца по ло ви на, ви о ла, Ма ри на Ми кић, кла вир. про грам: 
А. ко ре ли, Ј. с. Бах, Д. Борт њан ски, А. пи ја цо ла и Г. ене ску.

– 28. мај – кон церт Дра ко ко џас, ви о ли на (Лук сем бург), и Ма ри ја Ђу кић, кла-
вир. су ор га ни за то ри Ма ти ца срп ска и Огра нак сА НУ. про грам: Ђ. тар ти ни, 
Ј. с. Бах, Л. ван Бе то вен и М. сто ја ди но вић Ми лић.

– 4. јун – кон церт „кла сич не ру ске ро ман се”. Уче ству ју: Бра ни слав Ја тић, бас, 
пр вак сНп, и Ири на Ми тро вић, кла вир ски са рад ник. пре пе ве пе са ма ка зу је 
Гор да на Ђур ђе вић Ди мић, драм ска умет ни ца.

– 11. јун – кон церт кла вир ског дуа сне жа на Ни ко ла је вић – ве сна кр шић. про-
грам: све ти слав Бо жић, Јо хан кри сти јан Бах, ерик са ти, сер геј рах ма њи нов, 
Ан то нин Двор жак, Ми ха и ло Жи ва но вић и Зо ран Хри стић.

– 22. ок то бар – при ре ђен је кон церт на ком су сви ра ли Имре Ла ка тош, ви о ли-
на, и Оскар ри тер, кла вир. Из ве де на су де ла Г. Ф. Хен дла, в. А. Мо цар та, Л. 
ван Бе то ве на, е. Бло ха, п. де са ра са теа, п. И. Чај ков ског.

– 25. но вем бар – при ре ђен је кон церт под на зи вом „со ло пе сме и ари је из опе ре-
та и опе ра срп ских ком по зи то ра”. Уче ство ва ли су Бра ни слав цви јић, те нор, 
Ири на Ми тро вић, кла вир ски са рад ник, и Ма ри ја цви јић, со пран, гост ве че ри.

– 24. де цем бар – при ре ђен је но во го ди шњи га ла кон церт „пе сме и ари је ко је су 
осво ји ле свет”. Уче ство ва ли су су за на Шу ва ко вић са вић, со пран, пр ва ки ња 
Бе о град ске опе ре, слав ко Ни ко лић, те нор, Ми о драг Чо ла ко вић, кла вир, и пе-
тар Го лу бо вић, ман до ли на, бу зу ки, ба ла лај ка, ги та ра и хар мо ни ка.

2010.

– 24. фе бру ар – во кал ни кон церт мла дих из во ђа ча из кла се проф. мр ве ре ко-
вач вит каи. Уче ство ва ли су: Аго та вит каи ку че ра, со пран, Јо ва на ро гу ља, 
со пран, Го ран стр гар, те нор, Жељ ко Ан дрић, бас, и та ма ра Јо ви ће вић, кла-
вир ски са рад ник. про грам: А. ви вал ди, п. И. Чај ков ски, с. в. рах ма њи нов, 
в. Бе ли ни, Ђ. пу чи ни, е. Григ, Ђ. вер ди, Г. Ф. Хендл, е. ди ка пуа, Г. До ни-
це ти, Ж. Офен бах и др. цео кон церт сни ми ла је ра дио-те ле ви зи ја вој во ди не. 
ре пор тер ски су сни ма ли и узе ли ин тер вјуе за ин фор ма тив не и про гра ме из 
кул ту ре ртв – срп ска и ма ђар ска ре дак ци ја, тв па но ни ја, тв ка нал 9, те ле-
ви зи ја Нс+, ра дио Но ви сад. кон церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко 
Лу чић.

– 25. март – при ре ђен је кон церт на ком су сви ра ле Ма ри ја Ми си та, ви о ли на, и 
На та ша Ми тро вић, кла вир. Из ве де на су де ла Фран ца Шу бер та, пе тра Или ча 
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Чај ков ског и ка ми ја сен сан са. цео кон церт сни ми ла је тв Мост. кон церт 
је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 14. април – при ре ђе на је при по ве дач ка пред ста ва Чо век чо ве ку. при че ве ли-
ка на срп ске књи жев но сти при ча ле су глу ми це вјeра Му јо вић и ра да Ђу ри-
чин. пред ста ву је при ре ди ла ра да Ђу ри чин. ко сти ми: Љи ља на пе тро вић. 
Му зи ка: ком пакт-диск Из ме ђу сна и ја ве Бо ре Ду ги ћа. сцен ски го вор: Љи ља-
на Мр кић. цео кон церт сни ми ла је тв Мост. кон церт је сни мио и фо то-ре-
пор тер Бран ко Лу чић. ре пор тер ски су сни ма ли и узе ли ин тер вјуе за ин фор-
ма тив не и про гра ме из кул ту ре тв па но ни ја, тв ка нал 9.

– 28. април – при ре ђен је кон церт на ком су сви ра ле Ми ла на вук сан, ме цо со-
пран, Жељ ка спон за, хар фа, ксе ни ја Ми ја то вић, фла у та. про грам: Јо хан се-
ба сти јан Бах, Ђу зе пе Ђор да ни, кри сти јан Глук, Жак Офен бах, Иси дор Ба јић, 
Ми лан пре бан да, Жил Ма сне, Ан то њин Двор жак, ен ри ке Гра на дос, ви то рио 
Мон ти и Жорж Би зе. кон церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 6. мај – сви ра ла је Љи ља на ву ке ља цви јић, пијанист ки њa. про грам: Мо рис 
ра вел и Ан ри Ди ти је. ре пор тер ски су сни ма ли и узе ли ин тер вју за ин фор ма-
тив не и про гра ме из кул ту ре тв ка нал 9. кон церт је сни мио и фо то-ре пор-
тер Бран ко Лу чић.

– 20. мај – сви ра ле су Ме гу ми те ши ма, ви о ли нист ки ња из Ја па на и На та ша 
ср дић Jaн, пи ја нист ки ња. про грам: Ј. с. Бах, Ф. пу ланк и с. про ко фјев. кон-
церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 27. мај – сви ра ли су Ми ран Бе гић, ви о ли ни ста, и Бо јан Мар ти но вић, пи ја ни-
ста из цр не Го ре. про грам: в. А. Мо царт, А. Двор жак, Б. та мин џић, М. ра вел 
и е. Григ. кон церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 1. јун – при ре ђен је кон церт под на зи вом Омaж пе ва њу. Го во рио је и сви рао 
Ду шан тр бо је вић, пи ја ни ста и ком по зи тор. Го сти ве че ри би ле су Ми ли ца 
сто ја ди но вић, со пран, пр ва ки ња опе ре сНп, и Ма ја Гру јић, кла вир ски са-
рад ник. про грам: Ф. Шу берт, Ј. с. Бах, Ф. Шо пен, Ф. Лист, к. Де би си, в. Мо-
кра њац и Д. тр бо је вић. цео кон церт сни ми ли су тв Мост, те ле ви зи ја Ака де-
ми је умет но сти у Но вом са ду, ра дио Но ви сад и је дан при ват ни сни ма тељ, 
ан га жо ван од стра не умет ни ка. кон церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко 
Лу чић.

– 16. јун – при ре ђен је кон церт три ја сен ка Не дељ ко вић, со пран, ру долф Ба-
лаж, кла ри нет, и Алек сан дра ка ра џић, кла вир. про грам: к. кра у цер, Л. Шпор, 
Ф. Шу берт, Ј. Штра ус и Ф. Ле хар. цео кон церт сни ми ла је тв Мост. кон церт 
је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 6. ок то бар – кон церт Ака ци ја Оли ве и ре (Acá cio Oli ve i ra), ги та ри сте из Бра зи-
ла. Гост ве че ри био је наш ги та ри ста Урош Дој чи но вић. Из ве де на су де ла еј то-
ра ви ља Ло бо са. цео кон церт сни ми ли су ра дио Но ви сад и тв Мост. ре пор-
тер ски је сни ма ла и узе ла ин тер вјуе из во ђа ча за ин фор ма тив не и про гра ме 
из кул ту ре тв ка нал 9. кон церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић. 

– 24. фе бру ар – во кал ни кон церт мла дих из во ђа ча из кла се проф. мр ве ре ко-
вач вит каи. Уче ство ва ли су Аго та вит каи ку че ра, со пран, Јо ва на ро гу ља, 
со пран, Го ран стр гар, те нор, Жељ ко Ан дрић, бас, и та ма ра Јо ви ће вић, кла-
вир ски са рад ник. про грам: А. ви вал ди, п. И. Чај ков ски, с. в. рах ма њи нов, 
в. Бе ли ни, Ђ. пу чи ни, е. Григ, Ђ. вер ди, Г. Ф. Хендл, е. ди ка пуа, Г. До ни це-
ти, Ж. Офен бах и др. цео кон церт сни ми ла је ра дио-те ле ви зи ја вој во ди не. ре-
пор тер ски су сни ма ли и узе ли ин тер вјуе за ин фор ма тив не и про гра ме из кул-
ту ре ртв – срп ска и ма ђар ска ре дак ци ја, тв па но ни ја, тв ка нал 9, те ле ви зи ја 
Нс+, ра дио Но ви сад. кон церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 25. март – при ре ђен је кон церт на ком су сви ра ле Ма ри ја Ми си та, ви о ли на, и 
На та ша Ми тро вић, кла вир. Из ве де на су де ла Фран ца Шу бер та, пе тра Или ча 
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Чај ков ског и ка ми ја сен сан са. цео кон церт сни ми ла је тв Мост. кон церт 
је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 14. април – при ре ђе на је при по ве дач ка пред ста ва Чо век чо ве ку. при че ве ли-
ка на срп ске књи жев но сти при ча ле су глу ми це вјeра Му јо вић и ра да Ђу ри-
чин. пред ста ву је при ре ди ла ра да Ђу ри чин. ко сти ми: Љи ља на пе тро вић. 
Му зи ка: ком пакт-диск Из ме ђу сна и ја ве Бо ре Ду ги ћа. сцен ски го вор: Љи ља-
на Мр кић. цео кон церт сни ми ла је тв Мост. кон церт је сни мио и фо то-ре-
пор тер Бран ко Лу чић. ре пор тер ски су сни ма ли и узе ли ин тер вјуе за ин фор-
ма тив не и про гра ме из кул ту ре тв па но ни ја, тв ка нал 9.

– 28. април – при ре ђен је кон церт на ком су сви ра ле Ми ла на вук сан, ме цо со-
пран, Жељ ка спон за, хар фа, ксе ни ја Ми ја то вић, фла у та. про грам: Јо хан се-
ба сти јан Бах, Ђу зе пе Ђор да ни, кри сти јан Глук, Жак Офен бах, Иси дор Ба јић, 
Ми лан пре бан да, Жил Ма сне, Ан то њин Двор жак, ен ри ке Гра на дос, ви то рио 
Мон ти и Жорж Би зе. кон церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 6. мај – сви ра ла је Љи ља на ву ке ља цви јић, пијанист ки њa. про грам: Мо рис 
ра вел и Ан ри Ди ти је. ре пор тер ски су сни ма ли и узе ли ин тер вју за ин фор ма-
тив не и про гра ме из кул ту ре тв ка нал 9. кон церт је сни мио и фо то-ре пор-
тер Бран ко Лу чић.

– 20. мај – сви ра ле су Ме гу ми те ши ма, ви о ли нист ки ња из Ја па на, и На та ша 
ср дић Jaн, пи ја нист ки ња. про грам: Ј. с. Бах, Ф. пу ланк и с. про ко фјев. кон-
церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 27. мај – сви ра ли су Ми ран Бе гић, ви о ли ни ста, и Бо јан Мар ти но вић, пи ја ни-
ста из цр не Го ре. про грам: в. А. Мо царт, А. Двор жак, Б. та мин џић, М. ра вел 
и е. Григ. кон церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 1. јун – при ре ђен је кон церт под на зи вом Омaж пе ва њу. Го во рио је и сви рао 
Ду шан тр бо је вић, пи ја ни ста и ком по зи тор. Го сти ве че ри би ле су Ми ли ца 
сто ја ди но вић, со пран, пр ва ки ња опе ре сНп, и Ма ја Гру јић, кла вир ски са-
рад ник. про грам: Ф. Шу берт, Ј. с. Бах, Ф. Шо пен, Ф. Лист, к. Де би си, в. Мо-
кра њац и Д. тр бо је вић. цео кон церт сни ми ли су тв Мост, те ле ви зи ја Ака де-
ми је умет но сти у Но вом са ду, ра дио Но ви сад и је дан при ват ни сни ма тељ, 
ан га жо ван од стра не умет ни ка. кон церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко 
Лу чић.

– 16. јун – при ре ђен је кон церт три ја сен ка Не дељ ко вић, со пран, ру долф Ба лаж, 
кла ри нет, и Алек сан дра ка ра џић, кла вир. про грам: к. кра у цер, Л. Шпор, Ф. 
Шу берт, Ј. Штра ус и Ф. Ле хар. цео кон церт сни ми ла је тв Мост. кон церт је 
сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 10. но вем бар – при ре ђен је кон церт „срп ска му зи ка за ви о лон че ло и кла вир”. 
сви ра ли су ср ђан сре те но вић, ви о лон че ло, и Не да Хоф ман, кла вир. На про-
гра му су из ве де на де ла Ива на Бр кља чи ћа, Де ја на Де спи ћа, Љу би це Ма рић, 
На та ше Бо го је вић, Јо си па сла вен ског и ср ђа на Хоф ма на. цео кон церт сни-
мио је ра дио Но ви сад. кон церт је сни мио и фо то-ре пор тер Бран ко Лу чић.

– 23. де цем бра – при ре ђе но је „ве че тан га”. сви ра ли су „Be la ni ma Trio”. Чла-
но ви три ја су Бо бан Бје лић, хар мо ни ка, вла ди мир па вло вић, ви о лон че ло, и 
ка та ри на Ми шић, кла вир. Го сти ве че ри би ли су пле сач ки пар Ана На у па рац 
и Де јан Лу кић.

2011.

– 9. март – кон церт уче ни ка проф. Мир ја не Бог да но вић. Уче ство ва ли су све-
тла на Не сто ро вић, ви о ли на, кон стан тин Ми ле кић, ви о ли на, Игор су бо тин, 
ви о ли на. кла вир ски са рад ни ци би ли су еми ли ја Ја њић, Алек сан дар Гли гић 
и За ри фа Али за де. кон церт је сни мљен у це ло сти ка ме ром и фо то-апа ра том. 
сни мио Не над Бог да но вић. Из ве де на су де ла Хен ри ка вје њав ског, па га ни-
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ни ја крај сле ра, Јо ха на се ба сти ја на Ба ха, па бла де са ра са теа и пе тра Или ча 
Ча јов ског.

– 15. март – при ре ђен је кон церт у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни Ма ти це срп-
ске у Бе о гра ду”, по во дом 185-го ди шњи це осни ва ња. Го во ри ли су ака де мик 
Ди ми три је сте фа но вић, ака де мик Ђор ђе Зло ко вић и Је ле на Ме жин ски, ди-
рек тор Га ле ри је сА НУ. Уче ство ва ли су Ду шан тр бо је вић, кла вир, и Ма ја рај-
ко вић, кла вир, Ане та Илић, со пран, и Ли ди ја стан ко вић, кла вир. Из ве де на 
су де ла кор не ли ја стан ко ви ћа, Иси до ра Ба ји ћа, Алек сан дра Мор фи ди  са Ни-
си са, Ду ша на ра ди ћа, Де ја на Де спи ћа, пе тра ко њо ви ћа, Ми ло ја Ми ло је ви ћа 
и ста ној ла ра ји чи ћа.

– 17. март – при ре ђен је со ли стич ки кон церт под на зи вом „Алек сан дар та сић 
и при ја те љи”. Уче сни ци кон цер та би ли су Алек сан дар та сић, кла ри нет, са ша 
Ми ло са вље вић, бас кла ри нет, ру долф Ба лаж, кла ри нет, ро берт Бор бељ, кла-
ри нет, со ња Нов чић, ви о ли на, Ива на Мун ћан, кла вир. На про гра му су би ла 
де ла Га ри ја Шо ке ра, кар ла Ма ри је фон ве бе ра, Џор џа Гер шви на, Ара ма Ха-
ча ту ри ја на и Да ри ју са Ми јоа. 

– 23. март – при ре ђен је кон церт под на зи вом „Мо царт од де ве то го ди шња ка 
до зре ле мла до сти”. сви ра ла је пи ја нист ки ња Је ли ца Гли го ри је вић. 

– 27. април – при ре ђен је кон церт ве ро ник ти јал Шо вел, пи ја нист ки ње из 
Фран цу ске. На про гра му су из ве де на де ла ком по зи то ра: Ж. Ф. ра мо, Л. ван 
Бе то вен, Ф. Шу берт и е. Ла ло.

– 18. ма ја при ре ђен је кон церт на ком су из во ђа чи би ли Иле а на Ми лић, со пран, 
и ве ра Ми лан ко вић, ком по зи тор и пи ја ни ста. Из ве де на су де ла в. Ми лан ко-
ви ћа и е. Х. Гри га. На кон цер ту пре ми јер но је из ве ден и ци клус пе са ма „Из 
Нор ве шке”, ком по зи тор ке ве ре Ми лан ко вић. сти хо ве је при ре ди ла ве ра 
Ми лан ко вић на осно ву пу то пи са Пи сма из Нор ве шке Иси до ре се ку лић.

– 19. мај – при ре ђен је кон церт гу дач ког квар те та тАЈЈ у Бу дим пе шти у окви ру 
ју би ле ја 250. го ди шњи це ро ђе ња са ве те ке ли је. Чла но ви квар те та су Алек-
сан дра крч мар Ћу ли брк, ви о ли на, Јо ван ка Ма за ли ца, ви о ли на, Је ле на Фи ли-
по вић, ви о ла, ти меа кал мар, ви о лон че ло. Из ве де на су де ла Алек сан дре вре-
ба лов и Дми три ја Шо ста ко ви ча. про грам ју би ле ја одр жан је у про сто ри ја ма 
ам ба са де ре пу бли ке ср би је у Бу дим пе шти. по здрав не ре чи одр жа ли су ње-
го ва ек се лен ци ја го спо дин Де јан Ша хо вић, ам ба са дор ре пу бли ке ср би је, и 
проф. др слав ко Гор дић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске. О са ви те ке ли ји го-
во рио је проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. 

– 16. јун – при ре ђен је про грам по во дом 185 го ди на од ро ђе ња све то за ра Ми-
ле ти ћа под на зи вом „Бе се да о све то за ру Ми ле ти ћу”. Увод на реч: ака де мик 
Че до мир по пов. О иде ја ма и де лу све то за ра Ми ле ти ћа: проф. др Љу бо мир-
ка кр кљуш. Умет нич ки део про гра ма: Ми ли ца сто ја ди но вић, со пран, уз кла-
вир ску са рад њу Ма је Гру јић и пре дра га Мом чи ло ви ћа, драм ског умет ни ка. 
Из ве де не су ком по зи ци је пе тра кр сти ћа (Алек са Шан тић), ста ној ла ра ји чи-
ћа (Бран ко ра ди че вић), ста ни сла ва Би нич ког (Јо ван Јо ва но вић Змај), Јо си па 
Ха цеа (Ђу ра Јак шић) и Иси до ра Ба ји ћа. пре драг Мом чи ло вић чи тао је тек-
сто ве све то за ра Ми ле ти ћа.

– 16. септе мб aр – при ре ђен је кон церт под по кро ви тељ ством елек тро во јо ди не 
еми нент ним европ ским умет ни ци ма Мој ци Злоп ко вајгл, хар фист ки њи из 
Љу бља не, и чла но ви ма Беч ке фил хар мо ни је Ди те ру Флу ри ју (Di e ter Flury), 
фла у ти сти, и то би ја су Леу (To bi as Lea), ви о ли сти. Умет ни ци су на сту пи ли 
као трио и из ве ли су ком по зи ци је кло да Де би си ја, со фи је Гу бај ду ли не, Жа ка 
Ибе ра, то руа та ке ми цуа и Мо ри са ра ве ла.

– 10. но вем бар – Ма ти ца срп ска и Дру штво су на род ни ка ру си је ЛУЧ при ре-
ди ли су му зич ко ве че „Жи вот и ства ра ла штво Фјо до ра Ива но ви ча Ша ља пи-
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на (1873–1938)”. О Ша ља пи ну су го во ри ли Ни ко лај Ива но вич Гор бу нов, аутор 
не ко ли ко књи га и фил ма о Ша ља пи ну, и Алек сеј Ар се њев. У умет нич ком 
де лу про гра ма опер ске ари је, ру ске пе сме и ро ман се из ре пер то а ра Ф. И. Ша-
ља пи на из ве ли су Бра ни слав Ја тић, бас, Ми лош Ми ло је вић, бас, Ири на Ми-
тро вић и Ду ња цр њан ски, кла вир ски са рад ни ци.

– 6. де цем бар – при ре ђе но је умет нич ко ве че на ко ме је пред ста вље на књи га 
пе тра Же бе ља на Ждра ло ви над Пер ле зом. О књи зи су го во ри ли мр Дра га на 
Бе ле сли јин, Ђор ђе ран дељ, Бо ри слав Чи чо вач ки и аутор. У умет нич ком 
про гра му уче ство ва ли су Ми о драг пе тро вић, драм ски умет ник, ко ји је чи-
тао од лом ке из књи ге, Иси до ра Же бе љан, кла вир, Бо ри слав Чи чо вач ки, 
обоа, и Ју ли ја Хар тиг, ви о ли на. трио му зи ча ра из вео је де ла Иси до ре Же бе-
љан, ака де ми ка Де ја на Де спи ћа и Бе ле Бар то ка.

– 14. де цем бар – при ре ђен је кон церт по све ћен 25-го ди шњи ци умет нич ког ра-
да Фло ри ја на Ба ла жа, ван ред ног про фе со ра ви о ли не на Ака де ми ји умет но-
сти у Но вом са ду. У про гра му су уче ство ва ли Фло ри јан Ба лаж, ви о ли на, 
ва ња при ца, кла вир, Ду ши ца по ло ви на, ви о ла, Мар та Ба лаж, со пран, дуо 
V.I.T.R.I.O.L, са лон-ор ке стар LA BO HE ME. Из ве де не су ком по зи ци је е. Гра-
на до са, п. де са ра са теа, М. де Фа ље, к. Штам ца, И. Ба ји ћа, к. Офен ба ха и 
Ђ. Ле ти ћа и др.

2012.

– 30. мар та при ре ђен је кон церт у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и елек тро вој-
во ди не. На сту пи ла је со ли ста Ма ја ре љин Да ви до вић, со пран, у прат њи Ми-
ке ла Д’Eлије (Mic he le D’Elia), кла вир, Ита ли ја, и ан сам бла „ви ла”. Из ве де не 
су ком по зи ци је п. Ма ска њија, Ђ. пу чи ни ја. Ф. Чи леа, Ш. Гу ноа и др.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ЈУ БИ ЛЕ ЈА 

145 ГО ДИ НА ОД пре се Ље њА МА тИ це срп ске
ИЗ пе Ште У НО вИ сАД

У па ла ти пла то не ум 12. ма ја 2009. го ди не одр жа на је све ча ност по во дом обе-
ле жа ва ња 145. го ди шњи це пре се ље ња Ма ти це срп ске из пе штан ског те ке ли ја ну ма 
у но во сад ски пла то не ум. све ча на сед ни ца је за по че ла ре чи ма до бро до шли це ко је 
су упу ти ли ака де мик Зо ран ко ва че вић, пред сед ник Огран ка сА НУ, у свој ству са-
да шњег до ма ћи на па ла те пла то не ум, а у име гра да Но вог са да, гра до на чел ник, 
го спо дин Игор па вли чић. О про шло сти и бу дућ но сти Ма ти це срп ске го во рио је 
ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник Ма ти це срп ске док је о Са ви По по ви ћу Те
ке ли ји и те ке ли ја нум ској епо хи го во рио проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се-
кре тар Ма ти це срп ске. Умет нич ки део све ча не сед ни це упот пу ни ли су чла но ви 
ок те та „Ака де мац” и пре драг Мом чи ло вић, глу мац срп ског на род ног по зо ри шта. 
све ча ност је на ста вље на на уч ним ску пом чи ја те ма је би ла За че так срп ске прав не 
на у ке. Из ла га ња су има ли др ра до слав ера ко вић, до цент Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом са ду, О јед ном Ара ђа ни ну, др Гор да на ву ка ди но вић, ре дов ни про фе сор 
прав ног фа кул те та у Но вом са ду, О док тор ској ди сер та ци ји Са ве По по ви ћа Те
ке ли је – De cav sa et fi ne ci vi ta tis, проф. др Љу бо мир ка кр кљуш, ре дов ни про фе сор 
прав ног фа кул те та у Но вом са ду, О про гра му Са ве По по ви ћа Те ке ли је за об но ву 
срп ске др жа ве и др Ду шан Ни ко лић, ре дов ни про фе сор прав ног фа кул те та у Но-
вом са ду, О на уч ној и про све ти тељ ској ми си ји Са ве По по ви ћа Те ке ли је. На кра ју 
је пред ста вље на књи га са ве те ке ли је Прав на ди сер та ци ја о узро ку и ци љу по
сто ја ња др жа ве (Di ser ta tio ivri di ca de cav sa, et fi ne ci vi a tis). 
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150. ГО ДИ ШЊИ ЦА ОСНИ ВА ЊА 
СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ НЕ ОП ШТИ НЕ У БЕ ЧУ

Из ло жба „ср би ја – кул тур на спо на Ис то ка и За па да”

У Аустри ји je то ком 2010. и 2011. го ди не се ри јом при год них ма ни фе ста ци ја 
и ак тив но сти би ла обе ле же на 150. го ди шњи ца срп ске цр кве не оп шти не све ти 
са ва у Бе чу. по по да ци ма аустриј ске ста ти стич ке аген ци је Sta ti stik Austria, у Бе-
чу је 2001. го ди не жи ве ло 143.077 гра ђа на ср би је и цр не Го ре. по ло ви на њих, или 
пре ци зни је 74.198 ли ца, се бе сма тра вер ни ком срп ске пра во слав не цр кве. срп ски 
го во ри чак 97.824 гра ђа на, што га чи ни дру гим го вор ним је зи ком у Бе чу. 

по во дом ју би ле ја срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не све ти са ва од 30. 
ју на до 30. ок то бра 2010. го ди не у Му зе ју ка те дра ле све тог сте фа на, у са мом сре-
ди шту Бе ча, под ви со ким по кро ви тељ ством пред сед ни ка ре пу бли ке ср би је го спо-
ди на Бо ри са та ди ћа и пред сед ни ка ре пу бли ке Аустри је го спо ди на Хајн ца Фи ше-
ра одр жа на је из ло жба Ср би ја – кул тур на спо на Ис то ка и За па да, у окви ру ко је је 
би ла пред ста вље на срп ска кул ту ра од осни ва ња пр ве сред њо ве ков не срп ске др жа-
ве до на ших да на. реч је о про јек ту од пр во ра зред ног зна ча ја за про мо ви са ње срп ске 
тра ди ци је, на ро да и др жа ве. Из ло жбе ни про стор по се ти ло је хи ља де та мо шњих 
ср ба и Аустри ја на ца, као и мно ги ту ри сти ко ји су бо ра ви ли у Бе чу то ком ле та и 
ра не је се ни. 

Ор га ни зо ва ње из ло жбе је, уз бла го слов срп ске пра во слав не цр кве, по ве ре но 
Ма ти ци срп ској као нај ста ри јој књи жев ној, кул тур ној и на уч ној ин сти ту ци ји срп-
ског на ро да. У при пре му из ло жбе укљу че ни су: Га ле ри ја срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти, Му зеј срп ске пра во слав не цр кве, На род ни му зеј, Га ле ри ја фре са ка, 
Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, срп ска пра во слав на цр кве на 
оп шти на у Бе чу, Ми ни стар ство кул ту ре ре пу бли ке ср би је, Ми ни стар ство ве ра 
ре пу бли ке ср би је, Ми ни стар ство спољ них по сло ва ре пу бли ке ср би је, Ми ни стар-
ство за ди ја спо ру ре пу бли ке ср би је, Ми ни стар ство за ко со во и Ме то хи ју ре пу-
бли ке ср би је, као и ви ше ис так ну тих на уч ни ка и уни вер зи тет ских про фе со ра из 
ра зних обла сти. струч ним од бо ром ко ји је при пре мио ову из ло жбу ру ко во дио је 
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. 

У де лу Му зе ја ка те дра ле све тог сте фа на ко ји је на ме њен пред ста вља њу 
кул тур ног на сле ђа дру гих на ро да би ло је из ло же но око сто екс по на та ко ји илу-
стру ју раз вој срп ске кул ту ре у раз ли чи тим епо ха ма. ве ћи ну чи не ори ги нал ни 
пред ме ти и умет нич ка де ла од из у зет ног исто риј ског зна ча ја и ви со ке умет нич ке 
вред но сти. Ме ђу њи ма је би ло и оних ко ји су би ли из дво је ни из стал них по став ки 
нај зна чај ни јих на ци о нал них ин сти ту ци ја ре пу бли ке ср би је. Део вер ског и кул-
тур ног на сле ђа је био при ка зан тек сту ал но, у фор ми по сте ра, ка та ло га и дру гих 
при год них пу бли ка ци ја на срп ском, не мач ком и ен гле ском је зи ку. 

по себ на па жња је би ла по све ће на лич но сти ма ко је су обе ле жи ле на ци о нал-
ну исто ри ју, али и по је дин ци ма ко ји су пред ста вља ли кул тур ну спо ну са дру гим 
на ро ди ма. Део про сто ра је био ко ри шћен за са вре ме ну, мул ти ме ди јал ну пре зен-
та ци ју срп ске кул ту ре. У том кон тек сту би ла је при ка за на суд би на вер ског и кул-
тур ног на сле ђа на раз ме ђи XX и XXI, по себ но оног на ко со ву и Ме то хи ји, ко је је 
под за шти том Уне ска и дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја. 

Исто вре ме но са из ло жбом ор га ни зо ва ни су кон цер ти, на уч ни и струч ни ску-
по ви, као и низ дру гих пра те ћих ма ни фе ста ци ја ко је је тре ба ло да омо гу ће струч ној 
и ши рој јав но сти да де таљ ни је упо зна по је ди не сег мен те срп ске кул ту ре и ма тич-
ну др жа ву срп ског на ро да. 

Из ло жба је све ча но отво ре на 29. ју на 2010. го ди не у 19 са ти у при су ству ви со-
ких зва нич ни ка обе др жа ве, цр кве них ве ли ко до стој ни ка, ди пло мат ског ко ра и ве ли-
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ког бро ја углед них зва ни ца из јав ног жи во та ср би је и Аустри је. На отва ра њу је го во-
рио ње го ва ек се лен ци ја над би скуп беч ки кар ди нал кри стоф Шен борн, ње го во пре о-
све штен ство епи скоп бач ки Ири неј Бу ло вић, пред сед ник ре пу бли ке ср би је го спо дин 
Бо рис та дић и пред сед ник ре пу бли ке Аустри је го спо дин Хајнц Фи шер. У умет нич-
ком де лу све ча но сти на сту пио је хор сте фан Де чан ски из Но вог са да и го спо ђа Ми-
ли ца сто ја ди но вић, пр ва ки ња опе ре срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом са ду.

Ви со ки по кро ви те љи: 
Из ло жба је ре а ли зо ва на под ви со ким по кро ви тељ ством пред сед ни ка ре пу-

бли ке ср би је го спо ди на Бо ри са та ди ћа и пред сед ни ка ре пу бли ке Аустри је го спо-
ди на Хајн ца Фише рa

Ор га ни за ци ја из ло жбе: 
Му зеј ка те дра ле све тог сте фа на у Бе чу и Ма ти ца срп ска, Но ви сад 
Ко ор ди на тор про јек та:
проф. др Ду шан Ни ко лић
Аутор кон цеп ци је из ло жбе:
Ака де мик Дин ко Да ви дов
Ку стос из ло жбе:
Др Бран ка ку лић
Ор га ни за ци о ни од бор:
Др Бран ка ку лић, Jeлена Ме жин ски Ми ло ва но вић, др та тја на цвје ти ћа нин, 

Ми ро вук са но вић, мр Бо јан по по вић, Ми ро слав Илић, Ду ши ца Жив ко вић, мр Алек-
сан дар ра ко вић, Дра га на ву јић, Ђор ђо пр сто је вић, Не над трај ко вић, прот oјереј 
ста вро фор Ђор ђе кне же вић, ака де мик Дин ко Да ви дов и проф. др Ду шан Ни ко-
лић, пред сед ник Од бо ра

Ди зајн пра те ћег ма те ри ја ла:
Мир ја на Иса ков
Екс по на те за из ло жбу усту пи ли су: 
На род ни му зеј у Бе о гра ду, Га ле ри ја срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у 

Бе о гра ду, Исто риј ски му зеј ср би је у Бе о гра ду, Му зеј Гра да Бе о гра да, Га ле ри ја 
Ма ти це срп ске у Но вом са ду, Би бли о те ка Ма ти це срп ске у Но вом са ду, Му зеј 
срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду, Му зеј Ни ко ле те сле у Бе о гра ду и На ци о-
нал на би бли о те ка у Бе чу

Ре а ли за ци ју из ло жбе фи нан сиј ски су омо гу ћи ли: 
вла да ре пу бли ке ср би је – Ми ни стар ство ино стра них по сло ва, Ми ни стар-

ство ве ра, Ми ни стар ство кул ту ре, Ми ни стар ство за ди ја спо ру, Ми ни стар ство за 
ко со во и Ме то хи ју, вла да Ауто ном не по кра ји не вој во ди не – по кра јин ски се кре-
та ри јат за кул ту ру и срп ска цр кве на оп шти на у Бе чу.

185 ГО ДИ НА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 

Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду 

Хро но ло ги ја до га ђа ја:

11. фе бру а ра 2011. го ди не у Га ле ри ји срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 
одр жа на је кон фе рен ци ја за ме ди је ко јом је на ја вље на ма ни фе ста ци ја Ма ти ца 
срп ска – 185 го ди на у слу жби срп ске кул ту ре. Но ви на ри ма су се обра ти ли пред-
сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске и глав ни уред ник Из да вач ког цен тра до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но-
вић и управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске мр ти ја на пал ко вље вић го во ри ма о са-
мој Ма ти ци срп ској и ње ним уста но ва ма, о ју би ле ју, о про гра ми ма у ко ји ма ће 
би ти пред ста вље не ак тив но сти Ма ти це срп ске, Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Га ле-
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ри је Ма ти це срп ске и Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске и о из ло жби Пор тре ти 
ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп ске. 

15. фе бру а ра 2011. го ди не, у 19 са ти, отво ре на је ма ни фе ста ци ја Да ни Ма ти
це срп ске у Бе о гра ду и из ло жба Пор тре ти ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп ске. 
по здрав ним ре чи ма при сут ни ма су се обра ти ли пред сед ник срп ске ака де ми је на-
у ка и умет но сти ака де мик Ни ко ла Хај дин и пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик 
Че до мир по пов. О кон цеп ци ји из ло жбе го во ри ла је управ ни ца Га ле ри је Ма ти це 
срп ске и аутор из ло жбе мр ти ја на пал ко вље вић. Из ло жбу је отво рио ми ни стар 
кул ту ре у вла ди ре пу бли ке ср би је Не бој ша Бра дић. Овом до га ђа ју при су ство вао 
је ве ли ки број зва ни ца.

18. фе бру а ра 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји сА НУ одр жан је про грам 
Ма ти ца срп ска ју че, да нас, су тра. том при ли ком о Ма ти ци срп ској, о ње ној исто-
ри ји, са вре ме ним ак тив но сти ма и пла но ви ма за бу дућ ност го во ри ли су пред сед-
ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, пот пред сед ник проф. др сло бо дан 
Ћур чић и ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић. том при ли ком пре ми јер-
но је при ка зан филм Та ко, а не ина че! (При ча о Ма ти ци срп ској). 

по во дом 185 го ди на од осни ва ња Ма ти це срп ске у Га ле риј ском про сто ру 
ту ри стич ке ор га ни за ци је Бе о гра да, у ули ци кне за Ми ха и ла, све ча но је отво ре на 
из ло жба по све ће на Јо ва ну Ха џи ћу, јед ном од осни ва ча и пр вом пред сед ни ку Ма-
ти це срп ске. На отва ра њу су го во ри ли ди рек тор ту ри стич ке ор га ни за ци је Бе о-
гра да Де јан ве се ли нов, пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов и 
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић.

22. фе бру а ра 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји сА НУ одр жан је про грам 
Ле то пис Ма ти це срп ске и по чет на књи жев на из да ња. О нај ста ри јем жи вом књи-
жев ном ча со пи су го во ри ли су глав ни и од го вор ни уред ник Ле то пи са Ма ти це 
срп ске проф. др Дра ган ста нић, чла но ви Уред ни штва проф. др Ми хај ло пан тић 
и проф. др Јо ван по пов, са рад ни ци Ле то пи са ака де мик Љу бо мир си мо вић, Ми-
ро слав Јо сић ви шњић и рај ко пе тров Но го.

23. фе бру а ра 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји сА НУ одр жан је про грам 
На уч на оде ље ња Ма ти це срп ске. О исто ри ја ту и ак тив но сти ма на уч них оде ље ња 
Ма ти це срп ске го во ри ли су се кре тар Оде ље ња за дру штве не на у ке проф. др Љу-
бо мир ка кр кљуш, се кре тар Оде ље ња за при род не на у ке и глав ни уред ник Збор
ни ка Ма ти це срп ске за при род не на у ке ака де мик ру долф ка сто ри, глав ни уред ник 
Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик проф. др Јо ван Де лић и се кре тар 
Оде ље ња за ли ков не умет но сти и глав ни уред ник Збор ни ка Ма ти це срп ске за ли
ков не умет но сти проф. др Алек сан дар ка ди је вић.

25. фе бру а ра 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји сА НУ одр жан је про грам 
Пра во пи сна и фи ло ло шка из да ња. О ду го го ди шњем ан га жо ва њу Ма ти це срп ске 
на не го ва њу срп ског је зи ка го во ри ли су се кре тар Оде ље ња за књи жев ност и је-
зик, је дан од ауто ра Пра во пи са срп ско га је зи ка, ру ко во ди лац ви ше на уч но и стра-
жи вач ких про је ка та у овој обла сти проф. др Ма то пи жу ри ца и глав ни уред ник 
Збор ни ка Ма ти це срп ске за сла ви сти ку проф. др пре драг пи пер.

1. мар та 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји сА НУ одр жан је про грам Лек
си ко граф ска из да ња Ма ти це срп ске. О на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма и из да-
њи ма из обла сти ен ци кло пе ди сти ке го во ри ли су ака де мик Че до мир по пов, глав ни 
уред ник Срп ског би о граф ског реч ни ка, проф. др Дра ган ста нић, глав ни уред ник 
Срп ске ен ци кло пе ди је, и проф. др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић, глав ни уред ник 
Лек си ко на пи са ца.

4. мар та 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји сА НУ одр жан је про грам Дан 
Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске. О бо га тој ру ко пи сној збир ци и дру гим фон-
до ви ма ко ји се чу ва ју у ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске го во ри ли су проф. 
др Бран ко Бе шлин, прет ход ни, и па вле ста но је вић, са да шњи управ ник ру ко пи-
сног оде ље ња.

185



186 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

8. мар та 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји сА НУ одр жан је про грам Дан 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске. О нај ста ри јој срп ској на ци о нал ној би бли о те ци и пр вој 
јав ној на уч ној би бли о те ци у ср ба го во ри ли су проф. др Ма ри ја кле ут, пред сед-
ни ца Управ ног од бо ра, до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, управ ник, и мр 
Ду ши ца Гр бић, Ма ри ја Јо ван цаи и Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, ру ко во ди о ци оде-
ље ња Би бли о те ке. 

9. мар та 2011. го ди не, у 12 ча со ва, у Га ле ри ји сА НУ одр жан је про грам Дан 
Га ле ри је Ма ти це срп ске. О бо га тим фон до ви ма Га ле ри је, ње ној исто ри ји и са вре-
ме ним ак тив но сти ма го во ри ли су проф. др Ми ро слав ти мо ти је вић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра, проф. др Ли ди ја Ме ре ник, пред сед ни ца Над зор ног од бо ра, мр 
ти ја на пал ко вље вић, управ ни ца, и Да ни е ла ко ро ли ја цр кве ња ков, по моћ ник управ-
ни це Га ле ри је Ма ти це срп ске.

11. мар та 2011. го ди не, у 11 са ти, у Га ле ри ји сА НУ одр жан је про грам Дан 
Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. О про грам ској ори јен та ци ји и зна чај ним из-
да вач ким по ду хва ти ма го во ри ли су ауто ри ИцМс ака де ми ци пре драг па ла ве-
стра и Ма ти ја Бећ ко вић, проф. др слав ко Гор дић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, 
и до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, глав ни и од го вор ни уред ник. 

15. мар та 2011. го ди не, одр жа на је све ча ност ко јом је за тво ре на ма ни фе ста-
ци ја Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду. О са рад њи Ма ти це срп ске и сА НУ и зна ча ју 
одр жа не ма ни фе ста ци је го во ри ли су ака де мик Ди ми три је сте фа но вић, ге не рал ни 
се кре тар сА НУ, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, ака де мик Ђор ђе Зло ко вић, пред-
сед ник са ве та Га ле ри је сА НУ, и Је ле на Ме жин ски Ми ло ва но вић, в. д. управ ни ка 
Га ле ри је сА НУ. све ча ност је на ста вље на кон цер том у ко јем су уче ство ва ли Ду-
шан Tрбојевић, кла вир, Ма ја рај ко вић, кла вир, Ане та Илић, со пран, и Ли ди ја стан-
ко вић, кла вир. Из ве де на су де ла кор не ли ја стан ко ви ћа, Иси до ра Ба ји ћа, Алек-
сан дра Мор фи ди са Ни си са, Ду ша на ра ди ћа, Де ја на Де спи ћа, пе тра ко њо ви ћа, 
Ми ло ја Ми ло је ви ћа и ста ној ла ра ји чи ћа. 

Ор га ни за ци ја: 

Чла но ви Од бо ра за при пре му ма ни фе ста ци је Ма ти ца срп ска – 185 го ди на у 
слу жби срп ске кул ту ре би ли су ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, мр ти ја на пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, и до пи сни 
члан сА НУ Ми ро вук са но вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Аутор кон-
цеп ци је из ло жбе Пор тре ти ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп ске и се лек тор 
екс по на та би ла је мр ти ја на пал ко вље вић.

На из ло жби је при ка за но 85 умет нич ких де ла (82 сли ке и 3 скулп ту ре). Уз 
пор тре те ча сни ка и до бро тво ра из ло же не су би о гра фи је на срп ском и ен гле ском 
је зи ку, при пре мље не у окви ру раз вој ног про јек та Пан те он Ма ти це срп ске (ру ко-
во ди лац: проф. др Ду шан Ни ко лић), ко ји је ре а ли зо ван под по кро ви тељ ством Гра-
да Но вог са да. Аутор би о гра фи ја је Дра га на Бе ле сли јин а тек сто ве је на ен гле ски 
пре вео Ан дреј кал мар. Из ло жба је упот пу ње на ко пи ја ма ру ко пи са из ру ко пи сног 
оде ље ња Ма ти це срп ске, ко је су при ре ди ле Алек сан дра Јо ва но вић и ву ки ца ту-
ца ков, као и од ли ко ва њи ма чи ји су но си о ци би ли ча сни ци Ма ти це срп ске. 

по се ти о ци ма је омо гу ће но да пу тем три ком пју тер ска тер ми на ла (to uch scre en) 
при сту пе елек трон ским ба за ма по да та ка Пан те он Ма ти це срп ске (са кра ћим би о-
гра фи ја ма ча сни ка и до бро то во ра, на срп ском и ен гле ском је зи ку) и Срп ски би о
граф ски реч ник (са оп шир ни јим би о гра фи ја ма по је ди них лич но сти). 

У скло пу ма ни фе ста ци је пре ми јер но је при ка зан филм Та ко, а не ина че! (При
ча о Ма ти ци срп ској). Филм је сни мљен уз по др шку јав ног ме диј ског сер ви са вој-
во ди не, по сце на ри ју Иси до ре по по вић, у про дук ци ји па но ра ма гру пе из Но вог 
са да, а ре жи рао га је Алек сан дар ка ри шик. О Ма ти ци срп ској у фил му го во ре 
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ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник, проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре-
тар, до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
и глав ни уред ник Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, мр ти ја на пал ко вље вић, управ-
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, и проф. др Дра ган ста нић, уред ник Ле то пи са. 

Би бли о те ка Ма ти це срп ске је има ла сво ју ви део-пре зен та ци ју. 
За ову при ли ку штам пан је се ри јал про мо тив них ле та ка за сва ко пред ста-

вља ње Ма ти це срп ске, ње них ин сти ту ци ја и ак тив но сти по на о соб. тај про мо тив ни 
ма те ри јал при пре ми ла је мр ти ја на пал ко вље вић у са рад њи са Ди зајн сту дијом 
3 Oran ges De sign. по се ти о ци ма су де ље ни и ра ни је при пре мље ни ле ци о Ма ти ци 
срп ској (на срп ском, ен гле ском, ру ском, фран цу ском, и не мач ком је зи ку), ле ци о 
пан те о ну Ма ти це срп ске (на срп ском и ен гле ском) и Гла сни ци Ма ти це срп ске. 

У ре а ли за ци ји из ло жбе Пор тре ти ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп ске 
уче ство вао је струч ни тим Га ле ри је Ма ти це срп ске: мр ти ја на пал ко вље вић, Да-
ни ло вук са но вић, Дар ко Де спо то вић, Дар ко Ђор ђе вић и Алек сан дра сте фа нов.

кон церт на све ча ном за тва ра њу ма ни фе ста ци је ор га ни зо ва ла је Мар та ти-
шма, струч ни са рад ник Оде ље ња Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и музику. 
За про то кол и од но се са јав но шћу би ла је за ду же на До бри ла Мар ти нов. 

У Га ле ри ји срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти сва ко днев но су би ли при-
сут ни за по сле ни из Ма ти це срп ске, Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Га ле ри је Ма ти це 
срп ске.

_______________

Ма ни фе ста ци ја је ре а ли зо ва на сред стви ма Ми ни стар ства кул ту ре ре пу бли-
ке ср би је, по кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру Ауто ном не по кра ји не вој во ди не 
и Гра да Но вог са да. Део тро шко ва оси гу ра ња спон зо ри сао је ДДОр Но ви сад.

_______________

Из ло жбу и пра те ће про гра ме ви де ло је 24.680 по се ти ла ца.

У окви ру ма ни фе ста ци је Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду, по во дом 185 го ди-
на од осни ва ња Ма ти це срп ске, у га ле риј ском про сто ру ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Бе о гра да у ули ци кне за Ми хај ла, 18. фе бру а ра 2011. го ди не, све ча но је отво ре на 
из ло жба Јо ван Ха џић (сом бор, 19. IХ 1799 – Но ви сад, 4. V 1869). На из ло жби је 
сли ком и реч ју пред ста вље на лич ност и ак тив ност Јо ва на Ха џи ћа – док то ра пра ва, 
за ко но пи сца, књи жев ни ка, се на то ра но во сад ског Ма ги стра та, осни ва ча и пр вог пред-
сед ни ка Ма ти це срп ске. На из ло жби су го во ри ли ди рек тор ту ри стич ке ор га ни за-
ци је Бе о гра да Де јан ве се ли нов, пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по-
пов и ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић.

Обе ле жа ва ње ју би ле ја у Ло зни и ци: 
185 го ди на Ма ти це срп ске и 

250 го ди на од ро ђе ња са ве по по ви ћа те ке ли је 

У окви ру ву ко вог са бо ра, нај ста ри је тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је у ср би-
ји, Ма ти ца срп ска и цен тар за кул ту ру „вук ка ра џић” у Ло зни ци су, под по кро ви-
тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва ре пу-
бли ке ср би је, при ре ди ли из ло жбу Два ју би ле ја: 185 го ди на Ма ти це срп ске и 250 
го ди на од ро ђе ња Са ве По по ви ћа Те ке ли је, у окви ру ко је је из ло же но 15 дво је зич них 
по сте ра о Ма ти ци срп ској и ње ним ча сни ци ма, део Пан те о на Ма ти це срп ске, ве ћи 
број ко пи ја ру ко пи са ко ји се чу ва ју у ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, ком пју-
тер ски тер ми на ли за пре тра жи ва ње елек трон ских ба за по да та ка Пан те он Ма ти це 
срп ске и Срп ски би о граф ски реч ник, као и ви ше ба не ра о ча сни ци ма и до бро тво-
ри ма Ма ти це срп ске. 
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Из ло жба је одр жа на у Га ле ри ји Ми ће по по ви ћа и ве ре Бо жич ко вић по по-
вић у Ло зни ци у пе ри о ду од 13. до 23. сеп тем бра 2011. го ди не. 

У при су ству мно гих по се ти ла ца као и до ма ћи на го спо ђе Да ја не Ђе до вић, ди-
рек тор ке цен тра за кул ту ру „вук ка ра џић”, и го спо ђе сне жа не Не шко вић си мић, 
управ ни це Га ле ри је Ми ће по по ви ћа и ве ре Бо жич ко вић по по вић, из ло жбу је 
отво рио ака де мик Че до мир по пов а о кон цеп ту из ло жбе го во рио је проф. др Ду-
шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. по ред го вор ни ка отва ра њу су 
при су ство ва ли и по тпред сед ни ци Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић и проф. 
др сло бо дан Ћур чић. 

про јек том је ру ко во дио проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма-
ти це срп ске, док су за ко ор ди на ци ју би ле за ду же не Алек сан дра Јо ва но вић, струч-
ни са рад ник ру ко пи сног оде ље ња, и ву ки ца ту ца ков, тех нич ки уред ник Ма ти це 
срп ске. Ауто ри тек сто ва ко ри шће них за по тре бе из ло жбе је су проф. др Ду шан 
Ни ко лић, Дра ган ту бић, струч ни са рад ник Лек си ко граф ског оде ље ња Ма ти це 
срп ске, и Дра га на Бе ле сли јин, струч ни са рад ник срп ске ен ци кло пе ди је. У по ста-
вља њу из ло жбе уче ство ва ли су ву ки ца ту ца ков, тех нич ки уред ник из да ња Ма-
ти це срп ске, вла ди мир Ни ко лић, струч ни са рад ник ру ко пи сног оде ље ња, и са ша 
ку лић, тех нич ки са рад ник. Лек ту ру и ко рек ту ру тек сто ва на срп ском је зи ку из-
вр шио је вла ди мир Шо вљан ски, а пре вод на ен гле ски је зик Ан дреј кал мар. За гра-
фич ки ди зајн би ла је ан га жо ва на Мир ја на Иса ков. 

Обе ле жа ва ње ју би ле ја у Зре ња ни ну: 
185 го ди на Ма ти це срп ске 

и 250 го ди на од ро ђе ња са ве те ке ли је 

У Исто риј ском ар хи ву у Зре ња ни ну, 2. но вем бра 2011. го ди не, одр жа на је про-
мо ци ја из да ња Ма ти це срп ске и отво ре на из ло жба по во дом 185 го ди на по сто ја ња 
Ма ти це срп ске и 250 го ди на од ро ђе ња са ве те ке ли је. У про мо ци ји су уче ство ва-
ли пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске проф. др слав ко Гор дић и глав ни уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске и 
Срп ске ен ци кло пе ди је проф. др Дра ган ста нић. 

Из ло жбу је при год ном бе се дом отво рио ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ду шан Ни ко лић. 

У ре пре зен та тив ном из ло жбе ном про сто ру Ар хи ва из ло же но је 15 дво је зич-
них по сте ра о Ма ти ци срп ској и ње ним ча сни ци ма, ко пи је пор тре та чла но ва по-
ро ди це те ке ли ја са пра те ћим ле ген да ма (ку стос сне жа на Ми шић), део Пан те о на 
Ма ти це срп ске, ве ћи број ко пи ја ру ко пи са ко ји се чу ва ју у ру ко пи сном оде ље њу 
Ма ти це срп ске, ком пју тер ски тер ми на ли за пре тра жи ва ње елек трон ских ба за по-
да та ка Пан те он Ма ти це срп ске и Срп ски би о граф ски реч ник, као и ви ше ба не ра 
о ча сни ци ма и до бро тво ри ма Ма ти це срп ске. 

Из ло жбу су у са рад њи са Га ле ри јом Ма ти це срп ске и Дру штвом чла но ва 
Ма ти це срп ске у Зре ња ни ну при ре ди ле струч ни са рад ник ру ко пи сног оде ље ња 
Алек сан дра Јо ва но вић и тех нич ки уред ник из да ња Ма ти це срп ске ву ки ца ту ца-
ков. У ре а ли за ци ји је уче ство вао са ша ку лић, тех нич ки са рад ник.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ЈУ БИ ЛЕ ЈА СА ВЕ ТЕ КЕ ЛИ ЈЕ

све ча ни скуп у Ам ба са ди ре пу бли ке ср би је у Бу дим пе шти 

Ма ти ца срп ска, Ам ба са да ре пу бли ке ср би је у Бу дим пе шти и са мо у пра ва 
ср ба у Ма ђар ској 19. ма ја у Ам ба са ди ре пу бли ке ср би је у Бу дим пе шти ор га ни зо-
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ва ле су све ча ни скуп по во дом 250. го ди шњи це ро ђе ња са ве по по ви ћа те ке ли је, 
ве ли ког до бро тво ра, пр вог срп ског док то ра прав них на у ка и пред сед ни ка Ма ти це 
срп ске. Зва ни це су по здра ви ли ње го ва ек се лен ци ја го спо дин Де јан Ша хо вић, ам ба-
са дор ре пу бли ке ср би је, проф. др слав ко Гор дић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, 
и го спо дин Љу бо мир Алек сов, пред сед ник са мо у пра ве ср ба у Ма ђар ској. Бе се ду 
о са ви по по ви ћу те ке ли ји го во рио је проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре-
тар Ма ти це срп ске. У му зич ком де лу све ча но сти на сту пи ли су гу дач ки квар тет 
тАЈЈ (Алек сан дра крч мар Ћу ли брк, ви о ли на, Јо ван ка Ма за ли ца, ви о ли на, Је ле на 
Фи ли по вић, ви о ла, и ти меа кал мар, ви о лон че ло) из Но вог са да, са сле де ћим про-
гра мом: Алек сан дра вре ба лов, Ски ца бр. 2, Дми три Шо ста ко вич, Гу дач ки квар
тет бр. 3. оp. 73, Де јан Де спић, По ча сни ца Сте ва ну Мо крањ цу, Алек сан дра вре-
ба лов, Pan no nia Bo un dless. све ча но сти су при су ство ва ли: ака де мик Ди ми три је 
сте фа но вић, у свој ству ге не рал ног се кре та ра срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти, проф. др Ми ро слав ве ско вић, рек тор Уни вер зи те та у Но вом са ду, Ан дреј 
Бур саћ и Жив ко Ма ка рић, чла но ви Град ског ве ћа Но вог са да, Ча ба Ла тор цаи, 
пред став ник Ми ни стар ства ино стра них по сло ва Ма ђар ске, та маш сен теш, за ме ник 
гра до на чел ни ка Бу дим пе ште, проф. др пал со не венд, про де кан за ме ђу на род ну 
са рад њу прав ног фа кул те та Уни вер зи те та етвеш Ло ранд у Бу дим пе шти, про то је-
реј Ла зар пај тић, мр ти ја на пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
ис так ну ти чла но ви срп ске за јед ни це у Ма ђар ској и ве ћи број дру гих углед них 
зва ни ца.

Из ло жба на Ме ђу на род ном сај му књи га у Бе о гра ду:
са ва по по вић те ке ли ја

На Ме ђу на род ном сај му књи га у Бе о гра ду, у ха ли 2, у про грам ском сег мен ту 
„Из ло жбе” ор га ни зо ва на је из ло жба пор тре та и ру ко пи са са ве по по ви ћа те ке ли је, 
пр вог срп ског док то ра прав них на у ка, до бро тво ра и пред сед ни ка Ма ти це срп ске 
(1761–1842). У са рад њи Га ле ри је Ма ти це срп ске и ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це 
срп ске по стиг ну та је хар мо ни ја ви зу ел но-тек сту ал не при че о зна ча ју јед не лич но-
сти и ње не по ро ди це за исто ри ју срп ског на ро да. Из ло жба је са др жа ла ода бра не 
пор тре те, цр те же и ру ко пи се са ве по по ви ћа те ке ли је. Из ло жба је би ла отво ре на 
до 30. ок то бра 2011. го ди не.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ЈУ БИ ЛЕ ЈА СВЕ ТО ЗА РА МИ ЛЕ ТИ ЋА

У зда њу Ма ти це срп ске у че твр так, 16. ју на 2011. го ди не, одр жа на је све ча-
ност по во дом 185 го ди на од ро ђе ња све то за ра Ми ле ти ћа „Бе се да о све то за ру 
Ми ле ти ћу”. Увод ну реч о вр шња ку Ма ти це срп ске из ре као је пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир по пов. О иде ја ма и де лу све то за ра Ми ле ти ћа го во ри ла 
је проф. др Љу бо мир ка кр кљуш. У умет нич ком про гра му уче ство ва ли су драм-
ски умет ник пре драг Мом чи ло вић и со пран Ми ли ца сто ја ди но вић, уз кла вир ску 
са рад њу Ма је Гру јић. 

ДАН пе сНИ кИ ње МИ ЛИ це стО ЈА ДИ НО вИЋ срп кИ ње

У ма на сти ру ра ва ни ци у врд ни ку, 17. сеп тем бра 2011. го ди не, упри ли чен је 
про грам под на зи вом „Дан пе сни ки ње” по све ћен се ћа њу на Ми ли цу сто ја ди но-
вић срп ки њу. На кон све те је реј ске ли тур ги је у ма на стир ској цр кви осве ћен је 
спо ме ник пе сни ки њи у пор ти ма на сти ра. Ис пред Ма ти це срп ске сво јим уче шћем 
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су уве ли ча ли скуп пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов и пот-
пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић. ра дом О Ми ли ци Сто ја ди но
вић Срп ки њи као на ци о нал ном и кул тур ном рад ни ку пред ста вио се пред сед ник 
Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов док је О Ми ли ци као пе сни ки њи срп ског 
ро ман ти зма бе се дио пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић. 
епар хи ја срем ска, кул тур но-про свет на за јед ни ца ср би је, „Ло гос” из Бач ке па-
лан ке и Ма ло исто риј ско дру штво из Но вог са да ор га ни зо ва ли су бо гат умет нич-
ки про грам у ко јем је на сту пио и хор „Де спот сте фан Ла за ре вић”.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ЈУ БИ ЛЕ ЈА ДО СИ ТЕ ЈА ОБ РА ДО ВИ ЋА 

Ме ђу на род ни на уч ни скуп 
До си теј у срп ској исто ри ји и кул ту ри 

За ду жби на „До си теј Об ра до вић”, Ма ти ца срп ска и срп ска ака де ми ја на у ка 
и умет но сти, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства про све те и на у ке ре пу бли ке 
ср би је, ор га ни зо ва ли су Ме ђу на род ни на уч ни скуп „До си теј Об ра до вић у срп-
ској исто ри ји и кул ту ри”. На уч ни скуп је у пе ри о ду од 13. до 14. ок то бра био упри-
ли чен у згра ди На род не бан ке ср би је, док је у су бо ту, 15. ок то бра, на ста вљен у 
ма на сти ру кру ше до лу и Ма ти ци срп ској. кон цепт на уч ног ску па бри жљи во је 
био пла ни ран ви ше ме се ци то ком про те кле го ди не од стра не Ор га ни за ци о ног од-
бо ра, у чи јем са ста ву су би ли: ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник, проф. др слав-
ко Гор дић, ака де мик Дин ко Да ви дов, проф. др Ду шан Ива нић, проф. др во ји слав 
Је лић, проф. др Ата на си ос ка ра та на сис, проф. др па ска лис ки тро ми ли дес, ака де-
мик ва си ли је кре стић, проф. др Ма ри ја ри та Ле то, проф. др Ду шан Ни ко лић, проф. 
др Ми лан ра ду ло вић, проф. др Дра ган си ме у но вић, ака де мик вла ди мир сто јан-
че вић, проф. др Ми о драг сто ја но вић, проф. др ко ста Ча во шки, проф. др ро берт 
Хо дел, проф. др Га бри је ла Шу берт и Мир ја на Дра гаш, управ ни ца За ду жби не. 

пр вог да на ску па рад је от по чео по здрав ним ре чи ма ака де ми ка Че до ми ра 
по по ва, пред сед ни ка Ор га ни за ци о ног од бо ра и пред сед ни ка Ма ти це срп ске, Мир-
ја не Дра гаш, управ ни це За ду жби не „До си теј Об ра до вић”, и проф. др Жар ка Об ра-
до ви ћа, ми ни стра про све те и на у ке ре пу бли ке ср би је. За скуп је при ја вље но пре ко 
60 уче сни ка, од то га 20 из ино стран ства. О До си те је вом име ну и де лу го во ри ли 
су на ши и стра ни углед ни ака де ми ци и на уч ни рад ни ци по те мат ским це ли на ма 
из исто ри је, фи ло зо фи је, пе да го ги је, књи жев но сти и је зи ка. то ком на уч ног ску па 
го во ри ло се о До си те ју Об ра до ви ћу у кон тек сту европ ске про све ће но сти 18. ве ка 
и срп ске кул ту ре и ду хов но сти, о До си те ју у пр вом срп ском устан ку, ње го вом 
схва та њу осло бо ђе ња ср ба на кра ју 18. и по чет ком 19. ве ка, До си те је вом кул тур-
ном си сте му за ка ра ђор ђе ву об но вље ну срп ску др жа ву, ње го вој по ли тич кој ми сли 
и по ре ђе њу раз ли чи тих по ли тич ких си сте ма. Чу ли су се и ра до ви о пу то пи сном 
при по ве да њу До си те ја, о ње му као ис тра жи ва чу, ње го вим есе ји ма, ба сна ма и при-
ват ним пи сми ма као из во ру прак тич не или жи вот не фи ло зо фи је. при ка за ло се 
До си те је во схва та ње обра зо ва ња и на у ке у бал кан ском про сто ру, ко ре ни ње го вог 
про све тљи ва ња, ње го ве про све ти тељ ске иде је и мно ги дру ги. 

У ра ду ску па за па же ну уло гу имао је и ве ћи број чла но ва са рад ни ка Ма ти це 
срп ске (сте ван Бу гар ски, проф. др Ду шан Ива нић, проф. др во ји слав Је лић, проф. 
др са ва Да мја нов, проф. др Мир ко Зу ро вац и мно ги дру ги).

тре ћи дан Ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жан је у ма на сти ру кру ше до лу 
и Ма ти ци срп ској. реч по здра ва и до бро до шли це у Ма ти цу срп ску уче сни ци ма 
Ме ђу на род ног на уч ног ску па „До си теј у срп ској исто ри ји и кул ту ри” упу тио је 
пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов. ре зи ме и за кључ ке Ме ђу на-
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род ног на уч ног ску па са оп штио је пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др слав ко 
Гор дић, за вр шне ин фор ма ци је о ску пу да ла је Мир ја на Дра гаш, управ ни ца За ду-
жби не „До си теј Об ра до вић”, на кра ју про гра ма мр Иси до ра по по вић го во ри ла је 
пе сму Лу ки ја на Му шиц ког Се ни ма До си те ја Об ра до ви ћа на кон че га је пред сед-
ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов про гла сио све ча но за тва ра ње Ме ђу-
на род ног на уч ног ску па.

по во дом 200 го ди на од по ста вље ња До си те ја Об ра до ви ћа за пр вог ми ни стра 
про све те и 200 го ди на од ње го ве смр ти вла да ре пу бли ке ср би је про гла си ла је 
2011. го ди ну Го ди ном зна ња. 

До си те ју у спо мен

За ду жби на „До си теј Об ра до вић” и Ма ти ца срп ска при ре ди ле су у пе так 16. 
де цем бра 2011. го ди не све ча ни про грам „До си те ју у спо мен”. О ве ли ком срп ском 
про све ти те љу До си те ју Об ра до ви ћу, јед ној од нај зна чај ни јих лич но сти срп ског 
на ро да, го во ри ли су ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник Ма ти це срп ске, го спо ђа 
Мир ја на Дра гаш, управ ни ца За ду жби не „До си теј Об ра до вић”, проф. др слав ко 
Гор дић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, и проф. др Ду шан Ива нић, члан Управ ног 
од бо ра За ду жби не. У умет нич ком про гра му на сту пи ли су ра да Ђу ри чин, драм-
ска умет ни ца, са ња кер кез, со пран, пр ва ки ња Бе о град ске опе ре, Иван то ма шев, 
бас, пр вак Бе о град ске опе ре, и Иван Јо ва но вић, кла вир.

МА тИ цА срп скА АН ДрИ ЋУ У спО МеН

У го ди ни ју би ле ја на шег но бе лов ца у Ма ти ци срп ској одр жа на је 13. де цем-
бра 2011. го ди не све ча ност „Ан дри ћу у спо мен”. пред сед ник Ма ти це срп ске, ака-
де мик Че до мир по пов го во рио је о ди пло мат ској слу жби Иве Ан дри ћа ко ја је тра-
ја ла од 1930. го ди не до 1941. го ди не. 

У на дах ну тој бе се ди о три ли ца јед ног пи сца, пот пред сед ник Ма ти це срп-
ске, проф. др слав ко Гор дић ре као је да је при ча о Ан дри ћу бес крај на и да по твр-
ђу је ње го ву ми сао ка ко жи вот ни ка да не сто ји у ме сту. Од лом ке из Ан дри ће ве 
бе се де при ли ком уру че ња Но бе ло ве на гра де О при чи и при ча њу чи та ла је мр Иси-
до ра по по вић. Из ло жбу „Иво Ан дрић и Ма ти ца срп ска” при ре ди ла је Алек сан дра 
Јо ва но вић, струч ни са рад ник ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске. 

МА тИ цА срп скА НА вУ кО вОМ сА БО рУ 

то ком про те клог из ве штај ног пе ри о да Ма ти ца срп ска је уче ство ва ла у ор га-
ни за ци ји и ре а ли за ци ји про гра ма ра да ву ко вог са бо ра, на ше нај ста ри је тра ди ци-
о нал не ма ни фе ста ци је у ср би ји. пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др слав ко 
Гор дић и управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са-
но вић као чла но ви про грам ског са ве та ву ко вог са бо ра уче ство ва ли су у кре и ра њу 
про гра ма и са др жа ја ко ји из ра жа ва ју на сто ја ње да се пред ста ве на ше ис так ну те 
ин сти ту ци је, обе ле же ва жни ју би ле ји и да се ука же на по је ди не лич но сти ко је су 
зна чај не за на шу кул ту ру. 

У окви ру ву ко вог са бо ра, нај ста ри је тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је у ср би ји, 
у ву ко вој за ду жби ни је 13. сеп тем бра 2011. го ди не одр жан окру гли сто са те мом 
„За ду жби нар ство код ср ба да нас”, чи ји су мо де ра то ри би ли пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир по пов и др Ми о драг Ма тиц ки, члан Управ ног од бо ра 
Ма ти це срп ске. Ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић том 
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при ли ком је под нео ре фе рат За ду жби не у срп ском пра ву (прав на тра ди ци ја и ак
ту ел ни за кон ски окви ри). 

Ма ти ца срп ска и цен тар за кул ту ру „вук ка ра џић” у Ло зни ци су, под по-
кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва 
ре пу бли ке ср би је, при ре ди ли из ло жбу Два ју би ле ја: 185 го ди на Ма ти це срп ске и 
250 го ди на од ро ђе ња Са ве По по ви ћа Те ке ли је, у окви ру ко је је из ло же но 15 дво је-
зич них по сте ра о Ма ти ци срп ској и ње ним ча сни ци ма, део Пан те о на Ма ти це 
срп ске, ве ћи број ко пи ја ру ко пи са ко ји се чу ва ју у ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це 
срп ске, ком пју тер ски тер ми на ли за пре тра жи ва ње елек трон ских ба за по да та ка 
Пан те он Ма ти це срп ске и Срп ски би о граф ски реч ник, као и ви ше ба не ра о ча сни-
ци ма и до бро тво ри ма Ма ти це срп ске. 

Из ло жба је одр жа на у Га ле ри ји Ми ће По по ви ћа и Ве ре Бо жич ко вић По по вић 
у Ло зни ци у пе ри о ду од 13. до 23. сеп тем бра 2011. го ди не. 

У при су ству мно гих по се ти ла ца као и до ма ћи на го спо ђе Да ја не Ђе до вић, 
ди рек тор ке цен тра за кул ту ру „вук ка ра џић”, и го спо ђе сне жа не Не шко вић си-
мић, управ ни це Га ле ри је Ми ће По по ви ћа и Ве ре Бо жич ко вић По по вић, из ло жбу је 
отво рио ака де мик Че до мир по пов, а о кон цеп ту из ло жбе го во рио је проф. др Ду-
шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. по ред го вор ни ка отва ра њу су 
при су ство ва ли и пот пред сед ни ци Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић и проф. 
др сло бо дан Ћур чић. 

про јек том је ру ко во дио проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти-
це срп ске, док су за ко ор ди на ци ју би ле за ду же не Алек сан дра Јо ва но вић, струч ни 
са рад ник ру ко пи сног оде ље ња, и ву ки ца ту ца ков, тех нич ки уред ник Ма ти це срп-
ске. Ауто ри тек сто ва ко ри шће них за по тре бе из ло жбе је су проф. др Ду шан Ни ко-
лић, Дра ган ту бић, струч ни са рад ник Лек си ко граф ског оде ље ња Ма ти це срп ске, 
и Дра га на Бе ле сли јин, струч ни са рад ник срп ске ен ци кло пе ди је. У по ста вља њу 
из ло жбе уче ство ва ли су ву ки ца ту ца ков, тех нич ки уред ник из да ња Ма ти це срп-
ске, вла ди мир Ни ко лић, струч ни са рад ник ру ко пи сног оде ље ња, и са ша ку лић, 
тех нич ки са рад ник. Лек ту ру и ко рек ту ру тек сто ва на срп ском је зи ку из вр шио је 
вла ди мир Шо вљан ски, а пре вод на ен гле ски је зик Ан дреј кал мар. За гра фич ки 
ди зајн би ла је ан га жо ва на Мир ја на Иса ков.

У ЧАСТ ЧА СНИ КА, ДО БРО ТВО РА И ИС ТАК НУ ТИХ 
СА РАД НИ КА

Ма ти ца срп ска је у из ве штај ном пе ри о ду раз ли чи тим ак тив но сти ма ода ла 
при зна ња не ка да шњим ча сни ци ма, до бро тво ри ма и ис так ну тим са рад ни ци ма. 

пАН те ОН МА тИ це срп ске 

то ком 2010. го ди не, уз фи нан сиј ску по др шку Упра ве за кул ту ру Гра да Но-
вог са да, ре а ли зо ва на је иде ја са ве по по ви ћа те ке ли је о фор ми ра њу Пан те о на у 
окви ру Ма ти це срп ске. 

У скло пу про јек та оба вље ни су сле де ћи по сло ви: 1. ски да ње, чи шће ње и по-
нов но по ста вља ње свих ма лих ме син га них пло чи ца са пор тре та ча сни ка, до бро-
тво ра и са рад ни ка Ма ти це срп ске у за ду жбин ском зда њу Ма ри је тран да фил; 2. укла-
ња ње ста ре ин ста ла ци је и до тра ја лих др ве них лајс ни из ход ни ка; 3. спу шта ње 
пла фо на, гле то ва ње и кре че ње; 4. бру ше ње, чи шће ње и фар ба ње по да у ход ни ку; 
5. пре глед и се лек ци ја пор тре та у вла сни штву Ма ти це срп ске ко ји су се на ла зи ли 
у де поу Га ле ри је Ма ти це срп ске; 6. ура мљи ва ње пор тре та из де поа; 7. тран спорт 
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пор тре та из Га ле ри је Ма ти це срп ске у за ду жбин ско зда ње Ма ри је тран да фил; 8. 
по ста вља ње пор тре та; 9. из ра да 109 кра ћих би о гра фи ја лич но сти чи ји се по тре ти 
на ла зе у скло пу пан те о на; 10. пре во ђе ње би о гра фи ја на ен гле ски је зик; 11. из ра да 
109 зид них ле ген ди на пло чи ца ма од плек си гла са са би о гра фи ја ма на срп ском и 
ен гле ском је зи ку; 12. по ста вља ње зид них ле ген ди; 13. из ра да 90 зид них ле ген ди 
на пло чи ца ма од фо рек са са би о гра фи ја ма на срп ском и ен гле ском је зи ку (за из-
ло жбу у Бе о гра ду); 14. из ра да две вер зи је ло го ти па; 15. из ра да дво је зич ног ба не ра; 
16. при пре ма и штам па ње и фла је ра о пан те о ну Мс на срп ском је зи ку; 17. при пре-
ма и штам па ње фла је ра о пан те о ну Мс на ен гле ском је зи ку; 18. кре и ра ње и ди-
зај ни ра ње ком пју тер ске ба зе по да та ка Пан те он Ма ти це срп ске; 19. кре и ра ње и 
ди зај ни ра ње ком пју тер ске ба зе по да та ка Срп ски би о граф ски реч ник; 20. кре и ра-
ње и ди зај ни ра ње ком пју тер ске ба зе по да та ка Се кре та ро ва би бли о те ка (би бли о-
гра фи ја Мс); 21. на бав ка и ин ста ли са ње че ти ри to uch scre en ком пју те ра за пре-
тра жи ва ње ба за по да та ка; 22. из ра да и по ста вља ње но са ча мо ни то ра; 23. из ра да и 
по ста вља ње пло чи ца за обе ле жа ва ње про сто ри ја; 24. по пис и сре ђи ва ње књи га у 
скло пу Се кре та ро ве би бли о те ке; 25. ре па ра ци ја и до ра да ви три на у хо лу код 
све ча не са ле; 26. по ста вља ње лед-ра све те за пор тре те у ход ни ку; 27. из ра да озна-
ке за на уч на оде ље ња Ма ти це срп ске; 28. фо то гра фи са ње свих пор тре та у ви со ко-
ква ли тет ној ди ги тал ној тех ни ци; 29. фор ми ра ње да то те ке Пан те о на Ма ти це 
срп ске; 30. про мо тив не ак тив но сти. 

ве ћи део гра ђе ко ја је при пре мље на у скло пу про јек та ко ри шће на је за при-
пре му из ло жбе Ча сни ци и до бро тво ри Ма ти це срп ске у Га ле ри ји срп ске ака де-
ми је на у ка и умет но сти по во дом 185. го ди шњи це Ма ти це срп ске. 

У об ли ко ва њу Пан те о на Ма ти це срп ске уче ство ва ли су: мр ти ја на пал ко-
вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске; Дра га на Бе ле сли јин, струч ни са рад-
ник Ма ти це срп ске, Алек сан дра Јо ва но вић, струч ни са рад ник ру ко пи сног оде ље ња 
Ма ти це срп ске, ву ки ца ту ца ков, тех нич ки уред ник из да ња Ма ти це срп ске, Ан-
дреј кал мар, пре во ди лац, Алек сан дра сте фа нов, ку стос Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
вла ди мир Шо вљан ски, лек тор и ко рек тор, вла ди мир Ни ко лић, струч ни са рад-
ник ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, Мир ја на Иса ков, ди зај нер, Ми ро слав 
За рић, ин фор ма ти чар, дипл. инж. ел. Љу бо мир Бор ђо шки, над зор ни ор ган за јав-
но осве тље ње, Да ни ло вук са но вић, кон зер ва тор Га ле ри је Ма ти це срп ске, и са ша 
ку лић, тех нич ки са рад ник.

ру ко во ди лац про јек та је проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма-
ти це срп ске. 

У ЧАст ЈО вА НА ХА ЏИ ЋА

пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов је 4. ма ја 2010. го ди не, 
у име ин сти ту ци је, по ло жио ве нац на гроб Јо ва на Ха џи ћа. по ла га њу вен ца и обе-
ле жа ва њу го ди шњи це смр ти осни ва ча Ма ти це срп ске и се на то ра но во сад ског Ма-
ги стра та при су ство ва ли су пот пред сед ни ци проф. др слав ко Гор дић и проф. др 
сло бо дан Ћур чић, ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић, се кре тар Оде-
ље ња за дру штве не на у ке проф. др Љу бо мир ка кр кљуш и де кан Фи ло зоф ског фа-
кул те та проф. др Љи ља на су бо тић. Хор Ака де мац је у част Јо ва на Ха џи ћа от пе-
вао хим ну Ма ти це срп ске.

ДА НИ те О ДО рА пА вЛО вИ ЋА 

На отва ра њу ма ни фе ста ци је Да ни Те о до ра Па вло ви ћа у Но вом Ми ло ше ву, 
25. ју ла 2010. го ди не, у име Ма ти це срп ске го во рио је проф. др Дра ган ста нић, глав-
ни уред ник Ле то пи са и члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске.
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ОБе Ле ЖА вА ње ЈУ БИ Ле ЈА Др ДУ ША НА пО пО вА 

Ма ти ца срп ска и Но во сад ски клуб су 23. фе бру а ра 2010. го ди не при год ном 
све ча но шћу обе ле жи ли ју би леј др Ду ша на по по ва по во дом осам де сет го ди на жи-
во та, ше зде сет го ди на ра да у Ма ти ци срп ској и за вр шет ка ра да на Ен ци кло пе ди ји 
Но вог Са да. На све ча но сти су го во ри ли пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до-
мир по пов, пред сед ник Но во сад ског клу ба проф. др Алек сан дар Лу чић, но ви нар 
Љу ба вук ма но вић и пу бли ци ста Ђор ђе ран дељ. Умет нич ки про грам су из ве ли 
со пран Ми ли ца сто ја ди но вић, у прат њи Ма је Гру јић, и мр Иси до ра по по вић.

ДАН ДО БрО твО рА МА тИ це срп ске 

по во дом 195 го ди на од ро ђе ња ве ли ке до бро твор ке Ма ри је тран да фил (1816–
1882) одр жан је 26. де цем бра 2011. го ди не „Дан до бро тво ра Ма ти це срп ске”. Ма ти-
ца срп ска је у за ду жбин ском зда њу Ма ри је тран да фил при ре ди ла све ча ни при јем 
за по је дин це и пред став ни ке прав них ли ца ко ја су на раз ли чи те на чи не по др жа ли 
ње не ак тив но сти то ком 2011. го ди не. про грам је от по чео чи та њем од ло ма ка из 
те ста мен та Ма ри је тран да фил. по том се пред сед ник Ма ти це срп ске обра тио при-
сут ни ма сло вом о за ду жби нар ству у исто ри ји Ма ти це срп ске, ис та кав ши до при-
нос Ма ри је тран да фил. Хар фист ки ња Је ле на то до ро вић, 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, из ве ла је кон церт-
ну ети ду Ју тро фран цу ског ком по зи то ра Мар се ла тур ни јеа. Ге не рал ни се кре тар 
проф. др Ду шан Ни ко лић је го во рио о зна ча ју и до при но су фи нан сиј ске по др шке 
ин сти ту ци ја и по је ди на ца за рад Ма ти це срп ске. по том је про чи тао име на ин сти-
ту ци ја и по је ди на ца ко ји ма се Ма ти ца срп ска за хва љу је и на кра ју име на оних 
ко ји су се у прет ход ној го ди ни по себ но ис та кли сво јом по др шком Ма ти ци срп ској. 
њи ма је пред сед ник Ма ти це срп ске уру чио за хвал ни це. проф. др слав ко Гор дић 
се обра тио при сут ни ма реч ју о зна ча ју обра зо ва ња и до бро тво ру из Аме ри ке Жар ку 
ре љи ну, ко ји већ го ди на ма на гра ђу је до бре ђа ке. Ове го ди не на гра да Жар ка ре љи на 
до де ље на је шти ће ни ци Деч јег се ла Љи ља ни то до ро вић, сту дент ки њи ма стер сту-
ди ја Фа кул те та ор га ни за ци о них на у ка у Бе о гра ду, ко ја је би ла успе шан ђак кроз 
чи та во шко ло ва ње. Мр Иси до ра по по вић, струч ни са рад ник ру ко пи сног оде ље-
ња, про чи та ла је ви ше при год них тек сто ва. 

пред сед ни штво Ма ти це срп ске је до не ло од лу ку да се сва ке го ди не у исто 
вре ме ор га ни зу је при јем за до бро тво ре. 

До бро тво ри Ма ти це срп ске у 2011. го ди ни

прав на ли ца: 

АГрО вОЈ вО ДИ НА кО Мер цсер вИс А. Д.
до на ци ја за Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и 

ми ко зе”

ГИМ НА ЗИ ЈА „ЈО вАН ЈО вА НО вИЋ ЗМАЈ” 
уче шће хо ра и ор ке стра у све ча но сти ма Ма ти це срп ске

екО НОМ скА ШкО ЛА „све тО ЗАр МАр кО вИЋ” – ре стО рАН „стА рО 
ЗДА ње” уче шће про фе со ра и уче ни ка у све ча но сти ма Ма ти це срп ске 

Јп ЗА вОД ЗА ИЗ ГрАД њУ ГрА ДА 
тех нич ка и прав на по др шка
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ИМ пУЛс Хе МИ ЈА Д. О. О. 
до на ци ја за Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и 

ми ко зе”

MI LEX, Но ви сад
до на ци ја за Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и 

ми ко зе”

МЛе кА рА сУ БО тИ цА А. Д.
до на ци ја за Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и 

ми ко зе”
го спо дин Ду шан Гру јић, ди рек тор

НА УЧ НИ ИН стИ тУт ЗА рА тАр ствО И пО вр тАр ствО 
до на ци ја за из ра ду пор тре та проф. др Ла за ра стој ко ви ћа, до на ци ја за Ме ђу-

на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе”

ОЏА ЧАр
до на ци ја за Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и 

ми ко зе”

пО ЛИ цИЈ скА УпрА вА НО вИ сАД
обез бе ђе ње тран спор та умет нич ких сли ка за из ло жбу у Га ле ри ји сА НУ „Ча-

сни ци и до бро тво ри Ма ти це срп ске” 

пе кА рА „МИ ЛАН”
уче шће у све ча но сти ма Ма ти це срп ске

PRO IN DU STRI D. O. O.
тех нич ка по др шка у ре а ли за ци ји ра да сБр 

срп скА БАН кА А. Д.
до на ци ја за ре а ли за ци ју ви ше про грам ских ак тив но сти Ма ти це срп ске 

тУ рИ стИЧ кА Ор ГА НИ ЗА цИ ЈА вОЈ вО ДИ Не
по др шка у ор га ни зо ва њу Ме ђу на род ног на уч ног ску па „Ми ко ло ги ја, ми ко-

ток си ко ло ги ја и ми ко зе”

ХОр сА БОр Не цр кве „све тИ Ге Ор ГИ Је”
уче шће у све ча но сти ма Ма ти це срп ске

ХрО МИЛ 
до на ци ја за Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и 

ми ко зе”

по је дин ци:

– проф. др вИ тО МИр вУ Ле тИЋ,
по кло нио гра ђу ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске

– проф. др ЈА сМИ НА Гр кО вИЋ МеЈ ЏОр, 
пре вод осни вач ког пи сма на са вре ме ни срп ски је зик

– Го спо дин ЉУ БО МИр кУ стУ ДИЋ, 
опре ма ње на ме шта јем по слов них про сто ри ја Ма ти це срп ске
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– Го спо дин МИ ре ГвО ЗДе НО вИЋ, 
тран спорт ве ће ко ли чи не књи га до но вог ма га ци на Ма ти це срп ске 

– Го спо дин ДрА ГАН ОстО ЈИЋ, 
 тех нич ка по др шка 

– Го спо ђа МИр ЈА НА ИсА кОв, 
 при пре ма про мо тив ног ма те ри ја ла о Ма ти ци срп ској и ин фор ма тич ка по-

др шка 
– Го спо дин све тИ сЛАв ИсА кОв, 

струч на ин фор ма тич ка по др шка; ске ни ра ње и ин фор ма тич ка об ра да тек ста 
за књи гу Днев ник Са ве Те ке ли је

– Го спо дин АН ДреЈ кАЛ МАр, 
пре вод тек ста за про мо тив ни ма те ри јал о Ма ти ци срп ској и пре во ђе ње на 

на уч ним и струч ним ску по ви ма
– Го спо ђа МИ рА кО вА Чек, су пру га, и ћер ке Је Ле НА кО вА Чек све тЛИ ЧИЋ 

и проф. др ГОр ДА НА кО вА Чек стА НИЋ,
по клон ру ко пи сном оде ље њу гра ђе из за о став шти не проф. др Бо жи да ра ко-

ва че ка
– Го спо дин вУк сАН ЛА кИ Ће вИЋ, 

 адво кат, прав ни са ве ти струч ној слу жби Ма ти це срп ске
– Го спо дин рАН ДАЛ МеЈ ЏОр, 

пре вод тек сто ва на ен гле ски је зик
– Го спо дин МИ ЛАН МИ ЛИЋ ЈА ГО ДИН скИ, 

кра сно пи сно ис пи си ва ње ди пло ма
– Др ДУ ШАН пО пОв, 

по кло нио гра ђу ве за ну за Ен ци кло пе ди ју Но вог Са да ру ко пи сном оде ље њу
– Го спо дин ЖАр кО ре ЉИН, 

уста но вио на гра ду за до бре уче ни ке
– Го спо дин БО ЈАН сте ФА НО вИЋ, 

пре вод тек сто ва на ен гле ски је зик
– проф. др сЛО БО ДАН ЧУ пИЋ,

по кло нио је Ма ти ци срп ској стил ски сто и сто ли цу за цен трал ни хол у за ду-
жбин ском зда њу Ма ри је тран да фил 

_______________

За хвал ни це:

пБ АГрО БАН кА А. Д. Бе о град – Фи ли ја ла Но ви сад 
до на ци ја за Зма је ву на гра ду Ма ти це срп ске 

еЛек трО вОЈ вО ДИ НА Д. О. О. Но ви сад
до на ци ја за про грам ске ак тив но сти Ма ти це срп ске; за јед нич ко ор га ни зо ва ње 

кон цер та чла но ва Беч ке фил хар мо ни је

ЗА вОД ЗА УЏ Бе НИ ке
до на ци ја за ре а ли за ци ју ви ше про грам ских ак тив но сти Ма ти це срп ске 

ИН ДУ стрИ ЈА Ме сА МА тИ Је вИЋ 
до на ци ја за Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и 

ми ко зе”

МИ рО тИН ГрУ пА 
до на ци ја за Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и 

ми ко зе”
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МУ ШкА вО кАЛ НА ГрУ пА „АкА Де МАц”
уче шће у све ча но сти ма Ма ти це срп ске

НА УЧ НИ ИН стИ тУт ЗА ве те рИ НАр ствО ср БИ Је 
до на ци ја за Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и 

ми ко зе”

НО вО сАД скИ сА ЈАМ 
За јед нич ке про мо тив не ак тив но сти на осно ву спо ра зу ма о са рад њи

пО ЉО прИ вреД НО ДО БрО „сА вА кО вА Че вИЋ”, вр бас 
до на ци ја за Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и 

ми ко зе”

рИ БАр скО ГА ЗДИН ствО еЧ кА А. Д.
до на ци ја за На гра ду „проф. Ла зар стој ко вић”; до на ци ја за Ме ђу на род ни на-

уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе”

ФА кУЛ тет теХ НИЧ кИХ НА У кА, Уни вер зи тет у Но вом са ду, 
опре ма ње све ча них про сто ри ја Ма ти це срп ске; струч на по др шка

ЈО вАН кА и МЛА ДеН вУ ЧИ НИЋ, 
уста но ви ли на гра ду за нај бо љи ђач ки рад о ње го шу.

У спО МеН НА еМИ ЛИ ЈУ ЏАМ БАр скИ ЗА вИ ШИЋ

Ма ти ца срп ска је 12. но вем бра 2010. го ди не у Га ле ри ји „про ме теј” при ре ди ла 
још јед ну из ло жбу, ко ја се по свом са др жа ју и на ме ри раз ли ко ва ла од свих дру гих 
ко је су ор га ни зо ва не то ком про те кле че ти ри го ди не. Би ла је то ко ме мо ра тив на 
из ло жба умет нич ких фо то гра фи ја мр Де ја на Ми ло ра до ва и Ге зе Фар ка ша, по све-
ће на на шој пре ми ну лој ко ле ги ни ци еми ли ји Џам бар ски За ви шић. Је ди ни мо тив 
ко ји се по но вио на свим из ло же ним фо то гра фи ја ма био је њен лик – пор тре ти, 
жа нр-сце не. Гле да ла нас је са тих фо то гра фи ја ши ром отво ре них очи ју – про дор-
ним и ја сним по гле дом. том при ли ком о ње ној про ду хо вље ној ле по ти све до чи ле 
су фо то гра фи је два фо то гра фа пре по зна тљи вих и осо бе них умет нич ких сти ло ва, 
а о њој као лич но сти и мла дој на уч ни ци го во ри ли су ње ни про фе со ри и са рад ни-
ци проф. др Јо ван по пов, др Ни ко ла кај тез и проф. др Дра ган ста нић. Оно што их 
је све ве зи ва ло је су не са мо про фе си о нал ни од но си већ и при ја тељ ство са еми ли-
јом, по тре ба и же ља да та ко ме мо ра ци ја бу де дру га чи ја од свих дру гих јер еми-
ли ја је би ла дру га чи ја и по себ на у нај леп шем сми слу.

СА РАД ЊА СА ДРУ ГИМ УДРУ ЖЕ ЊИ МА 

пред став ни ци Ма ти це срп ске су има ли ви ше рад них са ста на ка са пред став-
ни ци ма Дру штва „Ми лу тин Ми лан ко вић” из Бе о гра да у ве зи са пред ста вља њем 
де ла зна ме ни тог на уч ни ка. Ма ти ца срп ска и Дру штво „Ми лу тин Ми ла нко вић” су 
у са рад њи са Уни вер зи те том у Но вом са ду, при род но-ма те ма тич ким фа кул те том 
и За  во дом за уџ бе ни ке ор га ни зо ва ли еду ка тив ну из ло жбу о Ми лу ти ну Ми лан ко-
ви ћу на при род но-ма те ма тич ком фа кул те ту у Но вом са ду и у Ма ти ци срп ској под 
на зи вом Кроз ва си о ну и ве ко ве – При ча о Ми лу ти ну Ми ла нко ви ћу.
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У за ду жбин ском зда њу Ма ри је тран да фил сед ни цом чла но ва Управ ног од бо ра 
Мен се обе ле же но је 65 го ди на Мен се ин тер на ци о нал, 20 го ди на Мен се вој во ђан-
ске ре ги је и 10 го ди на Мен се ср би је. скуп је по здра вио ге не рал ни се кре тар Ма ти-
це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. том при ли ком во ђе ни су раз го во ри о са рад њи 
удру же ња и Ма ти це срп ске у ра ду са та лен ти ма.

 У ор га ни за ци ји ком па ни је Ме ди ја ин вент и Фа кул те та тех нич ких на у ка 
Уни вер зи те та у Но вом са ду у се ди шту Ма ти це срп ске је 12. апри ла одр жа на све-
ча ност по во дом до де ле на гра да из Фон да „Ми ша Ана ста си је вић”. све ча но сти су 
при су ство ва ли ње го ва све тост па три јарх срп ски го спо дин Ири неј, ве ри ца ка ла-
но вић, пот пред сед ник вла де ре пу бли ке ср би је, Иштван па стор, пот пред сед ник 
вла де Ауто ном не по кра ји не вој во ди не и по кра јин ски се кре тар за при вре ду, ки рил 
крав чен ко, ге не рал ни ди рек тор Нафт не ин ду стри је ср би је, и ве ли ки број дру гих 
лич но сти из јав ног жи во та ср би је. У име Ма ти це срп ске го сте је до че као и у све-
ча ној са ли по здра вио ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. 
Уче сни ци ску па су се том при ли ком упо зна ли са исто ри јом и ак ту ел ним про јек-
ти ма нај ста ри је срп ске на уч не и кул тур не ин сти ту ци је, а по том су раз гле да ли 
Пан те он Ма ти це срп ске. 

У ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и Дру штва су на род ни ка ру си је Луч у све ча-
ној са ли Ма ти це срп ске 10. но вем бра одр жа но је му зич ко ве че по све ће но Фјо до ру 
Ива но ви чу Ша ља пи ну. О Ша ља пи ну је го во рио Ни ко лај Ива но вич Гор бу нов, аутор 
не ко ли ко књи га и фил ма о Ша ља пи ну, и Алек сеј Ар се њев. Опер ске ари је, ру ске 
пе сме и ро ман се из ре пер то а ра Ша ља пи на из ве ли су Бра ни слав Ја тић, бас, Ми-
лош Ми ло је вић, бас, Ири на Ми тро вић и Ду ња цр њан ски, кла вир ске са рад ни це.

ПРО ТО КОЛ О СА РАД ЊИ СА НО ВО САД СКИМ КЛУ БОМ

У Ма ти ци срп ској је 22. мар та 2010. го ди не пот пи сан Про то кол о са рад њи 
са Но во сад ским клу бом. У при су ству чла но ва пред сед ни штва Ма ти це срп ске и 
де ле га ци је Но во сад ског клу ба ака де мик Че до мир по пов, пред сед ник Ма ти це срп-
ске, и проф. др Алек сан дар Лу чић, пред сед ник Но во сад ског клу ба, пот пи са ли су 
Про то кол о са рад њи, ко јим је по твр ђен за јед нич ки ин те рес Ма ти це срп ске и Но-
во сад ског клу ба у не го ва њу кул тур них вред но сти Но вог са да. са рад ња ће се од-
ви ја ти у окви ру из да вач ке и на уч но и стра жи вач ке де лат но сти, што ће би ти ре гу-
ли са но по себ ним спо ра зу ми ма. по ред то га, Ма ти ца срп ска ће, уко ли ко бу де у мо-
гућ но сти, обез бе ди ти про стор за не ке ак тив но сти Но во сад ског клу ба.

СА РАД ЊА СА ОР ГА НИ МА ДР ЖАВ НЕ ВЛА СТИ И 
ЛО КАЛ НОМ СА МО У ПРА ВОМ 

са рад ња са упра вом Гра да Но вог са да 

пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов је уче ство вао у па нел- 
-ди ску си ји о исто ри ји срп ске ди пло ма ти је у Ми ни стар ству спољ них по сло ва ср би-
је. скуп је отво рио ми ни стар спољ них по сло ва у вла ди ре пу бли ке ср би је го спо дин 
вук Је ре мић. Увод но из ла га ње имао је ака де мик Че до мир по пов, ко ји је го во рио 
о ју го сло вен ској иде ји. ску пу је при су ство вао и ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп-
ске проф. др Ду шан Ни ко лић. 

пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, пот пред сед ник проф. 
др сло бо дан Ћур чић и ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић 21. но вем-
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бра у Град ској ку ћи раз го ва ра ли су са гра до на чел ни ком Но вог са да, го спо ди ном 
Иго ром па вли чи ћем и ње го вим са рад ни ци ма о са рад њи Ма ти це срп ске и град ске 
упра ве. том при ли ком је до го во ре но да Град и Ма ти ца срп ска ство ре усло ве да се 
до са да не ко ри шће на пар це ла у за ле ђу тр га Ма ри је тран да фил пре твори у пар кинг 
про стор ко ји ће ко ри сти ти за по сле ни у Ма ти ци срп ској и гра ђа ни Но вог са да. спро-
во ђе ње до го во ра за по че то је на ред ног да на са стан ком ко ји је ге не рал ни се кре тар 
проф. др Ду шан Ни ко лић имао на те ре ну са пред став ни ци ма упра ве Гра да Но вог 
са да и јав них ко му нал них пред у зе ћа. са стан ку су при су ство ва ли: ср бо љуб Буб-
ње вић, за ду жен за ко ор ди на ци ју у име град ске упра ве, Не бој ша Да кић (Јп За вод 
за из град њу гра да), ра ша кој чић (Јкп пут), Гор да на Мо гић и Го ран Бо лић (Јп 
по слов ни про стор), ср ђан Гру јић (Јкп Чи сто ћа), Би сер ка све тић (Јкп Град ско 
зе ле ни ло), Ми ле на Мак си мо вић и Див на Га шпа ро вић (Јкп Ли сје), ср ђан Ја ко вље-
вић (ко му нал на ин спек ци ја), сла ви ца Ла зов (Гра ђе вин ска ин спек ци ја) и Бо ри вој 
Ју ри шин, по моћ ник управ ни ка по сло ва Ма ти це срп ске. 

До кра ја 2011. го ди не са пар це ле је укло ње но ра сти ње и ви ше ка ми о на шу та. 
те рен је ни ве ли сан и на сут ту ца ни ком, а по том и стру га ним ас фал том. про стор 
је при пре мљен за фор ми ра ње пар кин га. 

са рад ња са На род ном бан ком ср би је

Ма ти ца срп ска и На род на бан ка ср би је су, на осно ву по себ ног спо ра зу ма о 
са рад њи, при ре ди ли из ло жбу Срп ски но вац од XI II до XXI ве ка, ко ја ће то ком 2012. 
го ди не би ти при ка за на у ви ше европ ских гра до ва. при мар ни циљ је да се ши ро-
кој ме ђу на род ној јав но сти пред ста ви исто риј ско и кул тур но на сле ђе срп ске др жа-
ве кроз исто ри ју срп ског нов ца. За из ло жбу је из ра ђен по се бан, стан дар ди зо ван 
ин вен тар (ви три не за из ла га ње прин то ва и нов ца), ка ко би на сва кој ло ка ци ји по-
став ка би ла је дин стве ног и пре по зна тљи вог из гле да. Из ло жбе ни прин то ви и ка та-
лог штам па ни су на два је зи ка – срп ском и ен гле ском. Због еко но мич но сти и мак-
си мал не ујед на че но сти пра те ћи де пли јан и пла ка ти штам па ни су на слу жбе ним 
је зи ци ма зе ма ља до ма ћи на. 

На из ло жбе ним прин то ви ма, ко ји са др же кра ће тек сто ве, при ка за ни су глав-
ни исто риј ски мо ти ви са ле ген да ма и опи сом исто риј ског кон тек ста. Оп шир ни ји 
дво је зич ни тек сто ви штам па ни су на пла сти фи ци ра ним шлајф на ма и по ста вље ни 
су у кли рит ним ку ти ја ма, по ред ви три на, за по се ти о це ко је же ле де таљ ни је ин-
фор ма ци је о екс по на ти ма. 

Из ло жба ће, у са рад њи са Ми ни стар ством спољ них по сло ва ре пу бли ке ср би-
је, би ти пре ми јер но пред ста вље на јав но сти кра јем апри ла 2012. го ди не у Ми си ји 
ре пу бли ке ср би је при европ ској уни ји у Бри се лу.

Ауто ри из ло жбе и тек сто ва су 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 је проф. др Бран ко Бе шлин, члан Управ-
ног од бо ра Ма ти це срп ске. У при пре ми из ло жбе не по сред но су уче ство ва ли и за-
по сле ни у Ма ти ци срп ској: мр Дра га на Бе ле сли јин, Дра ган ту бић, Алек сан дра 
Јо ва но вић, ву ки ца ту ца ков, Љи ља на Дра жић и вла ди слав цап. 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. ка та лог 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 2000 при ме ра ка. 

про је кат је ре а ли зо ван уз ор га ни за ци о ну по др шку Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва ре пу бли ке ср би је и фи нан сиј ску по др шку вла де Ауто ном не по кра ји не 
вој во ди не. ру ко во ди лац про јек та је проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске.
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пО се те вИ сО кИХ ЗвА НИЧ НИ кА

Ма ти цу срп ску су по се ти ли, 17. сеп тем бра 2008. го ди не, пот пред сед ник вла-
де ре пу бли ке ср би је и ми ни стар за на у ку и тех но ло шки раз вој мр Бо жи дар Ђе-
лић, по моћ ни ци ми ни стра проф. др ти бор са бо, др вик тор Не до вић, др ра до сав 
це ро вић, проф. На да Дра го вић, по моћ ник ми ни стра за на у ку проф. др Ми ро слав 
ве ско вић, шеф ка би не та ка та ри на пе тро вић, по кра јин ски се кре тар за на у ку Ап 
вој во ди не проф. др Дра го слав пе тро вић, по моћ ни ци по кра јин ског се кре та ра др 
ра де Ћи рић, мр Дра ги ца кол џин и Би ља на Ју ри ба шић. Го сти су упо зна ти са до-
са да шњим ра дом на уч них оде ље ња и стра те ги јом раз во ја Ма ти це срп ске. У том 
кон тек сту во ђе ни су раз го во ри о на сто ја њи ма Ма ти це срп ске да очу ва за ду жбин-
ску имо ви ну и да об но ви дух за ду жби нар ства, о пла ну и про гра му на уч но и стра-
жи вач ког ра да за пе ри од од 2009. до 2012. го ди не, о ини ци ја ти ви за из ме ну и до пу-
ну За ко на о Ма ти ци срп ској, о ди ги та ли за ци ји по да та ка о срп ској на у ци и кул ту ри 
и њи хо вој ди се ми на ци ји пу тем ин тер не та и елек трон ских ба за по да та ка. На кон 
то га ми ни стар за на у ку и тех но ло шки раз вој мр Бо жи дар Ђе лић, по кра јин ски се-
кре тар за на у ку и тех но ло шки раз вој проф. др Дра го слав пе тро вић и пред сед ник 
Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов за кљу чи ли су уго вор о фи нан си ра њу ре-
кон струк ци је кро ва, пот кро вља и де ла згра де Ма ти це срп ске.

Мр Бо жи дар Ђе лић
пот пред сед ник вла де ре пу бли ке ср би је

за европ ске ин те гра ци је
и ми ни стар за на у ку и тех но ло шки раз вој

„Наш на род не ма мно го ин сти ту ци ја ко је има ју та кав кон ти ну и тет ка кав има 
Ма ти ца срп ска, а на ша исто ри ја је по ка за ла да је ја ча ње ин сти ту ци ја кул ту ре и 
обра зо ва ња увек ишло ру ку под ру ку са об на вља њем на ше др жав но сти. (...) Има 
ви ше ства ри ко је ће мо ура ди ти за јед но у ме се ци ма ко ји до ла зе. првo je питањe 
Реч ни ка, лек си ко граф ског ра да Ма ти це срп ске, где же ли мо да да мо пу ну по др-
шку, јер то је ви ше не го ика да по треб но срп ском на ро ду, ма где он жи вео. то тре-
ба ура ди ти на нај леп ши мо гу ћи на чин ко ји по ве зу је бо га ту тра ди ци ју и 21. век. 
Оче ку јем Ма ти цу срп ску он лајн. (...) Ди ги та ли за ци ја је та ко ђе је дан од на чи на да 
се бра ни иден ти тет – на ин тер не ту...

Дру ги еле ме нат је да раз мо три мо ини ци ја ти ву ко ју смо да нас до би ли – за 
из ме не и до пу не За ко на о Ма ти ци срп ској. (...) 

Да нас смо до би ли и про грам ра да ко ји пред ла же Ма ти ца срп ска за пе ри од 
од 2009. до 2012. го ди не. Ми ће мо, у скла ду с мо гућ но сти ма бу џе та ре пу бли ке 
ср би је, мак си мал но иза ћи у су срет про јек ти ма ко је пред ла же Ма ти ца срп ска. (...) 
Ула га ње у зна ње, ула га ње у на у ку, ула га ње у обра зо ва ње је ди ни је на чин да пре-
тво ри мо ка пи тал ко ји има мо, а то је људ ски ка пи тал – у сна гу. Не са мо еко ном ску 
не го и др жав ну, ко ја нам је пре ко по треб на. (...) ево нас у древ ној срп ској ин сти-
ту ци ји, оној ко ја има нај ду жи кон ти ну и тет у до ме ну кул ту ре у на шем на ро ду. Tо 
је ме сто где су се су сре ли кул ту ра, обра зо ва ње и при вре да и где је не ко ли ко при-
вред ни ка пре по зна ло сво ју нај ви шу оба ве зу, а то је: да сте че ни име так вра те соп-
стве ној сре ди ни (...) И ова згра да Ма ти це срп ске је пред мет фи лан тро пи је и пре-
по зна ва ња не ко га ко је иму ћан шта му вре ди чи ни ти с ово зе маљ ским имет ком...”

проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић 
Ми ни стар ве ра у вла ди ре пу бли ке ср би је

„Ми ни стар ство ће по др жа ти све на по ре да се Ма ти ца срп ска као стуб срп-
ске кул ту ре вра ти из вор ним мо ти ви ма и под сти ца ји ма ко је су има ли и ње ни осни-
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ва чи. (...) то што је Ма ти ца срп ска кроз исто ри ју би ла узор и дру гим на ро ди ма 
тре ба ло би да бу де по у ка да схва ти мо шта би Ма ти ца за нас мо ра ла да нас да зна-
чи. (...) У ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и уз по др шку др жа ве и дру гих ин сти ту ци-
ја тре ба ло би осми сли ти је дан ‘срп ски дом’ ко ји би био на ше ‘кул тур но ли це пред 
све том’. по пут дру гих на ро да ко је има ју има ју ин сти ту ци је као што су Ге те ов, 
сер ван те сов и Дан те ов ин сти тут или пу шки нов дом, и ми би смо мо гли да ство-
ри мо мо дел на шег кул тур ног, на уч ног, ди пло мат ског, еко ном ског и сва ког дру гог 
при су ства у зна чај ни јим свет ским цен три ма. (...) тре ба ло би на ћи мо гућ ност да 
Ма ти ца и из ван ср би је фор ми ра сво је ор га ни за ци о не је ди ни це ко је би би ле под 
ње ним па тро на том и ру ко во ђе њем. то би био је дан од од го во ра на ову рас пр ше-
ност на шег на ро да на Бал ка ну и ра се ја ње ши ром све та ко је је по след ње две де це-
ни је по ја ча но. ср би су одав но у ве ли ком бро ју при сут ни у Бе чу, Чи ка гу и дру гим 
ме тро по ла ма, али не ма мо од го ва ра ју ћи кул ту ро ло шки ам би јент за не го ва ње на-
шег иден ти те та и за ње го во пред ста вља ње дру ги ма...” 

(Из обра ћа ња пред став ни ци ма ме ди ја)

Ма ти цу срп ску су по се ти ли 27. ок то бра 2008. го ди не ми ни стар про све те ре-
пу бли ке ср би је др Жар ко Об ра до вић и др жав ни се кре тар проф. др ра ди вој Ми-
тро вић. Го сте су при ми ли пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, 
пот пред сед ни ци проф. др слав ко Гор дић и проф. др сло бо дан Ћур чић и ге не рал-
ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић. Ми ни стар је украт ко пред ста вио рад и 
пла но ве Ми ни стар ства про све те. пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир 
по пов и пот пред сед ник проф. др слав ко Гор дић пред ло жи ли су ус по ста вља ње 
чвр шће са рад ње у мно гим обла сти ма, а по себ но у ве зи с утвр ђи ва њем стан дар да 
и кри те ри ју ма у из ра ди уџ бе ни ка. Го сти су упо зна ти са ак тив но сти ма Оде ље ња 
за књи жев ност и је зик ве за ним за за шти ту ћи ри ли це. пред ло же но је чвр шће, кон-
струк тив ни је и осми шље ни је ба вље ње ди ја спо ром. пот пред сед ник проф. др сло-
бо дан Ћур чић је на гла сио по тре бу да се мла ди на уч ни ци укљу че у про јек те Ма-
ти це срп ске, као и нео п ход ност по др шке мла дим та лен ти ма. Ге не рал ни се кре тар 
проф. др Ду шан Ни ко лић је обра зло жио по тре бу за из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о Ма ти ци срп ској. та ко ђе је на гла сио ва жност бри ге за ди ја спо ру и на вео при мер 
за јед нич ке грч ко-срп ске ини ци ја ти ве за осни ва ње шко ле на срп ском је зи ку у Ати-
ни. по моћ ник ми ни стра проф. др ра ди вој Ми тро вић је по зи тив но оце нио уло гу 
Ма ти це срп ске као уста но ве ко ја мо же да оку пи пред став ни ке нај ва жни јих ин сти-
ту ци ја ко је уче ству ју у кре и ра њу уџ бе ни ка. Ис та као је по моћ мла дим струч ња-
ци ма као кру ци јал но ва жну и пред ло жио ор га ни зо ва ње лет њих кур се ва за мла де 
из ди ја спо ре. су ге ри сао је да се због пред ста вља ња на ше на у ке и кул ту ре у све ту 
нај ва жни је пу бли ка ци је Ма ти це срп ске об ја вљу ју и на ен гле ском је зи ку. та ко ђе је 
до го во ре но да се ре дов но ор га ни зу ју кон сул та тив ни са стан ци пред став ни ка Ми-
ни стар ства и Ма ти це срп ске ра ди пра ће ња и ре а ли за ци је по стиг ну тих до го во ра и 
отва ра ња но вих те ма ко је су од зна ча ја за Ми ни стар ство про све те ре пу бли ке ср би-
је, Ма ти цу срп ску и дру штво у це ли ни.

Ма ти цу срп ску су по се ти ли 8. ју ла 2009. го ди не пред сед ник Из вр шног ве ћа 
Ауто ном не по кра ји не вој во ди не доц. др Бо јан пај тић и проф. др Дра го слав пе-
тро вић, се кре тар за на у ку и тех но ло шки раз вој Ап вој во ди не. Го сте су при ми ли 
пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, пот пред сед ни ци проф. др 
слав ко Гор дић и проф. др сло бо дан Ћур чић те го спо дин Ми ро вук са но вић, управ-
ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске. том при ли ком су пот пи са ни уго вор о фи нан си-
ра њу ре кон струк ци је кро ва, адап та ци је пот кро вља и са на ци је де ла згра де Ма ти це 
срп ске, ко јим је по кра ји на пре у зе ла це ло куп не тро шко ве овог по сла у из но су од 
42.000.000,00 ди на ра, и уго вор о су фи нан си ра њу про је ка та Ма ти це срп ске у 2009. 
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го ди ни. Уго вор са Би бли о те ком Ма ти це срп ске од но сио се на ре а ли за ци ју про јек-
та Из ра да пре гле да ци ти ра но сти на уч них ис тра жи ва ча на те ри то ри ји АП Вој
во ди не. во ђе ни су раз го во ри о бу ду ћој са рад њи Ап вој во ди не и Ма ти це срп ске и 
ње ној уло зи у на уч ном и кул тур ном жи во ту вој во ди не.

Ма ти цу срп ску је 14. ју на 2011. го ди не по се тио ми ни стар кул ту ре ре пу бли ке 
ср би је пре драг Мар ко вић. пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, 
пот пред сед ни ци Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић, проф. др сло бо дан Ћур-
чић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић при ми ли су ми-
ни стра кул ту ре ре пу бли ке ср би је пре дра га Мар ко ви ћа. У пр вој зва нич ној по се ти, 
као но во и за бра ни ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва 
на кон јед но сат ног раз го во ра го спо дин Мар ко вић је на гла сио да ће Ми ни стар ство 
кул ту ре, упр кос оте жа ним фи нан сиј ским мо гућ но сти ма, и да ље по др жа ва ти рад 
на ка пи тал ним про јек ти ма Ма ти це срп ске. 

У пр вој, зва нич ној по се ти Ма ти ци срп ској 27. ју на 2011. го ди не био је но во-
иза бра ни ми ни стар про све те и на у ке др Жар ко Об ра до вић и по моћ ник ми ни стра 
др сло бо дан Ја у ко вић. Го сте су при ми ли пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик 
Че до мир по пов, пот пред сед ни ци ака де мик Ди ми три је сте фа но вић и проф. др слав-
ко Гор дић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић, управ ник 
по сло ва Је ле на ве се ли нов и струч ни са рад ник ру ко пи сног оде ље ња Алек сан дра 
Јо ва но вић. На кон крат ког освр та на бо га ту исто ри ју Ма ти це срп ске го сти су упо зна-
ти са ак ту ел ним про гра ми ма ра да Ма ти це срп ске и ње ним ци ље ви ма. За кљу чак 
раз го во ра био је да ће ре сор но ми ни стар ство на сто ја ти да, у пр вом ре ду, по мог не 
из да вач ку и ис тра жи вач ку де лат ност Ма ти це срп ске.

ОР ГА НИ ЗО ВА НЕ ПО СЕ ТЕ ЂА КА И СТУ ДЕ НА ТА 
МА ТИ ЦИ СРП СКОЈ

На ста вља ју ћи сво ју про све ти тељ ску ми си ју за по че ту дав не 1826. го ди не, Ма-
ти ца срп ска је, у са рад њи са За јед ни цом гим на зи ја ср би је, са чи ни ла по се бан про-
грам за ор га ни зо ва не по се те уче ни ка гим на зи ја и сред њих струч них шко ла, са ци-
љем да се мла ђим ге не ра ци ја ма пред ста ве пра ве и трај не вред но сти, ко је већ два 
ве ка на ста ју у окви ру нај ста ри је срп ске књи жев не, кул тур не и на уч не ин сти ту ци је.

про грам об у хва та по се ту глав ном се ди шту Ма ти це срп ске у за ду жбин ском 
зда њу Ма ри је тран да фил у Но вом са ду, Га ле ри ји Ма ти це срп ске и но во сад ској 
Гим на зи ји „Јо ван Јо ва но вић Змај”. 

У за ду жбин ском зда њу Ма ри је тран да фил је за гру пе до 50 уче ни ка пред ви-
ђе на про јек ци ја фил ма о Ма ти ци срп ској (у све ча ној са ли или Мул ти ме ди јал ној 
са ли), раз гле да ње пан те о на, ко ји об у хва та сто ти нак пор тре та ча сни ка, до бро тво ра 
и чла но ва Ма ти це срп ске (Јо ван Ха џић, са ва те ке ли ја, Јо ван Јо ва но вић Змај, Ла за 
ко стић, Ми хај ло пу пин, Ни ко ла те сла и др.), као и збир ку ру ко пи са. За ма ње 
гру пе мо гу се ор га ни зо ва ти по се те на уч ним оде ље њи ма у ко ји ма се при пре ма ју 
ка пи тал на из да ња (Срп ски би о граф ски реч ник, Срп ска ен ци кло пе ди ја, Пра во пис 
срп ско га је зи ка, Реч ник срп ско га је зи ка и др.), уред ни штву Ле то пи са, ру ко пи-
сном оде ље њу и др. За гру пе ве ће од 50 уче ни ка у све ча ној са ли (са 150 ме ста) 
ор га ни зу ју се про јек ци је фил ма о Ма ти ци срп ској и кра ћа обра ћа ња струч них са-
рад ни ка. 

У Га ле ри ји Ма ти це срп ске, на но во сад ском тр гу га ле ри ја, ко ја рас по ла же 
им пре сив ним фон дом од око 7000 умет нич ких де ла, по се ти о ци мо гу ви де ти стал-
ну по став ку ко ја илу стру је раз вој срп ске умет но сти од XVI до XXI ве ка. Осим 
то га, Га ле ри ја ор га ни зу је из ло жбе у са рад њи са дру гим му зе ји ма и ин сти ту ци ја ма 
кул ту ре у зе мљи и ино стран ству. У окви ру ра да са пу бли ком, осим по пу лар них ту-
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ма че ња стал не по став ке, Га ле ри ја ор га ни зу је струч на пре да ва ња, про мо ци је књи-
га, кон цер те, про јек ци је фил мо ва и др.

У ре пре зен та тив ној згра ди Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” по се ти о ци мо гу 
ви де ти ка би нет за би о ло ги ју ко ји пред ста вља из у зет ну рет кост јер је до брим де-
лом са чу вао мо би ли јар са по чет ка XX ве ка. У пот кро вљу Гим на зи је на ла зи се школ-
ски му зеј, нај ста ри ја му зеј ско-пе да го шка је ди ни ца на про сто ру ста ре Ју го сла ви је, 
где се по се ти о ци на осно ву ар хив ских до ку ме на та, фо то гра фи ја и број них ар те-
фа ка та мо гу де таљ но упо зна ти са слав ном исто ри јом ове шко ле.

це ло ку пан про грам је бес пла тан, као и пра те ће про мо тив не пу бли ка ци је 
Ма ти це срп ске и Га ле ри је Ма ти це срп ске. 

по се те се до го во ра ју са струч ном слу жбом Ма ти це срп ске за про то кол и од-
но се с јав но шћу нај ма ње пет на ест да на пре до ла ска. све ин фор ма ци је се на ла зе 
на веб сај ту Ма ти це срп ске. 

Овај об лик са рад ње ини ци ран је 10. ок то бра 2011. го ди не на рад ном са стан-
ку ге не рал ног се кре та ра Ма ти це срп ске проф. др Ду ша на Ни ко ли ћа и ди рек то ра 
гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Но вом са ду др ра ди во ја стој ко ви ћа, ко ји је 
ујед но и ди рек тор За јед ни це гим на зи ја ср би је.

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА И АК ТИВ НО СТИ У 
ИНО СТРАН СТВУ

са рад ња са срп ском ди ја спо ром и ср би ма у ре ги о ну 

Ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је у Бе чу 29. 
ја ну а ра раз го ва рао са при пад ни ци ма срп ске ди ја спо ре о кул тур ним ак тив но сти-
ма Ма ти це срп ске ко је ће би ти ор га ни зо ва не то ком 2011. го ди не у Аустри ји. 

пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, пот пред сед ник Ма ти-
це срп ске проф. др слав ко Гор дић и ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др 
Ду шан Ни ко лић при су ство ва ли су 18. мар та све ча ном отва ра њу но ве згра де Ака-
де ми је на у ка и умјет но сти ре пу бли ке срп ске у Ба ња лу ци. 

Ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић 28. ма ја по се тио је па три јар-
шиј ски двор (лет њу ре зи ден ци ју па три јар ха срп ске пра во слав не цр кве) у Да љу, 
где га је при мио про то је реј ста вро фор ра то мир пе тро вић, се кре тар ње го вог пре-
о све штен ства го спо ди на Лу ки ја на, епи ско па осеч ко-пољ ског и ба рањ ског. том при-
ли ком во ђе ни су раз го во ри о опре ма њу Дво ра и об но ви двор ске би бли о те ке, за 
ко ју је про фе сор Ни ко лић, у име Ма ти це срп ске, до нео 110 књи га. 

пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов и ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић при ми ли су 3. ав гу ста кон стан ти на па-
вло ви ћа и Ми ло ра да кур јач ког, чла но ве клу ба Нео план та – Но ви сад у Мел бур ну 
(Аустра ли ја). том при ли ком, во ђе ни су раз го во ри о осни ва њу срп ске би бли о те ке 
у Мел бур ну и о дру гим об ли ци ма са рад ње Ма ти це срп ске и клу ба. 

Ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић и го спо дин сте ван Бу гар ски, 
члан Управ ног од бо ра пред ста вља ли су Ма ти цу срп ску на „Да ни ма срп ске кул-
ту ре у пе чу ју” 10. и 11. сеп тем бра. Го спо дин Бу гар ски је имао из ла га ње на струч-
ном ску пу о са ви те ке ли ји, а проф. Ни ко лић је отво рио из ло жбу Са ва Те ке ли ја 
ве ли ки срп ски до бро твор у му зе ју Ја нус па но ни ус. том при ли ком при сут ни ма су 
се обра ти ли управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске мр ти ја на пал ко вље вић, др пре-
драг Ман дић, ор га ни за тор ма ни фе ста ци је и др Ми ли ца па влов, пот пред сед ни ца 
са мо у пра ве ср ба у Ма ђар ској, а у име до ма ћи на го спо ђа ру жа Бе го вац, ди рек тор 
ет но граф ског оде ље ња Му зе ја. 
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У Ара ду је, у ор га ни за ци ји са ве за ср ба у ру му ни ји, 23. и 24. сеп тем бра обе-
ле же на 250. го ди шњи ва ро ђе ња са ве по по ви ћа те ке ли је. тим по во дом одр жан је 
дво днев ни на уч ни скуп Са ва Те ке ли ја и Ара ђа ни. На отва ра њу ску па го во рио је 
управ ник Би би ло те ке Ма ти це срп ске Ми ро вук са но вић, до пи сни члан сА НУ. ре-
фе ра те су из ме ђу оста лих под не ли проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, и др Бран ка ку лић, проф. др Бран ко Бе шлин, проф. др Ђор ђе Ђу рић 
и го спо дин сте ван Бу гар ски, чла но ви Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске. Уче сни ци 
ску па су по се ти ли гро бље на ком су са хра ње ни срп ски ин тер нир ци 1915–1918. 
та ко ђе су при су ство ва ли от кри ва њу спо мен би сте са ви те ке ли ји и па ра сто су ко-
ји је слу жен у цр кви св. пе тра и па вла. На све ча ном от кри ва њу спо мен-би сте у 
име Ма ти це срп ске го во рио је ге не рал ни ске ре тар проф. др Ду шан Ни ко лић. 

У те ми шва ру је од 8. до 13. но вем бра у ор га ни за ци ји са ве за ср ба у ру му ни-
ји одр жа на ма ни фе ста ци ја „Да ни срп ске кул ту ре у те ми шва ру”, ко ју је све ча но 
отво рио ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва ср би је пре-
драг Мар ко вић. У окви ру те ма ни фе ста ци је 11. но вем бра је одр жан ме ђу на род ни 
сим по зи јум Др жа во твор на иде ја код Ђор ђа Бран ко ви ћа, Са ве Те ке ли је и До си
те ја Об ра до ви ћа. На отва ра њу сим по зи ју ма ис пред ор га ни за то ра ма ни фе ста ци је 
при сут ни ма се обра тио го спо дин сла во мир Гво зде но вић а ис пред Ма ти це срп ске 
проф. др сло бо дан Ћур чић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, и глав ни и од го вор ни 
уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске и Срп ске ен ци кло пе ди је проф. др Дра ган ста-
нић, ко ји је пред ста вио дру гу књи гу пр вог то ма Срп ске ен ци кло пе ди је. сво јим 
из ла га њем уче шће у ра ду сим по зи ју ма имао је проф. др Бран ко Бе шлин, члан 
Уред ни штва Срп ског би о граф ског реч ни ка. 

У ор га ни за ци ји срп ског ин сти ту та, од 24. до 27. но вем бра, у па ла ти те ке ли-
ја нум у Бу дим пе шти одр жан је ме ђу на род ни скуп Са ва Те ке ли ја и ње го во до ба у 
све тлу са вре ме не на у ке. Уче сни ци ма су се обра ти ли ње го во пре о све штен ство 
епи скоп бу дим ски г. Лу ки јан, ње го ва ек се лен ци ја Де јан Ша хо вић, ам ба са дор ср би-
је, Ми ло рад Ђу рић, се кре тар за кул ту ру Ап вој во ди не, Бер та лан Ан драш се кељ, 
пред став ник Ми ни стар ства за др жав ну упра ву и пра во су ђе Ма ђар ске, Љу бо мир 
Алек сов, пред сед ник са мо у пра ве ср ба у Ма ђар ској, и Јо ван ка Ла стић, ди рек тор-
ка срп ске гим на зи је у Бу дим пе шти. На ску пу су, из ме ђу оста лих, из ла га ња има ли 
проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, го спо дин сте ван 
Бу гар ски, члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, и сне жа на Ми шић, ку стос Га ле ри-
је Ма ти це срп ске. Мр ти ја на пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
пред се да ва ла је пр вом се си јом. Уче сни ци ску па су при су ство ва ли отва ра њу из ло-
жбе Са Фе лик сом Ка ни цом кроз Ср би ју у Аустриј ском кул тур ном фо ру му, па ра-
сто су са ви те ке ли ји у цр кви св. Ге ор ги ја у Бу дим пе шти, по ла га њу вен ца на спо-
ме ник ко сти ру вар цу и про гра му у сен тан дре ји, по во дом Да на се о бе. 

У Бје љи ни је 7. но вем бра 2011. го ди не у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни Фи ли-
па ви шњи ћа” пред ста вљен збор ник Фи лип Ви шњић – ме ђаш усме не и умет нич ке 
по е зи је (Ма ти ца срп ска, Но ви сад 2011). У про гра му су уче ство ва ле проф. др Љи-
ља на пе ши кан Љу шта но вић, глав ни уред ник Лек си ко на пи са ца, и мр све тла на Ми-
ла ши но вић, се кре тар ре дак ци је Лек си ко на пи са ца.

по се та стра них де ле га ци ја по во дом да на Гра да Но вог са да 

На дан Гра да Но вог са да, 1. фе бру а ра 2011. го ди не Ма ти цу срп ску су по се ти-
ли го сти Гра да Но вог са да гра до на чел ни ци и дру ги ви со ки пред став ни ци гра до ва 
по бра ти ма Гра да Но вог са да и дру гих гра до ва са ко ји ма Град има до бру са рад њу. 
Го сте је до че као ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. У 
све ча ној са ли су им се обра ти ли и пред ста ви ли уста но ве ко је во де пред сед ник 
Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске и 
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глав ни уред ник Из да вач ког цен тра Ми ро вук са но вић и управ ни ца Га ле ри је Ма-
ти це срп ске мр ти ја на пал ко вље вић. На кон то га го сти су раз гле да ли Пан те он 
Ма ти це срп ске и раз го ва ра ли са до ма ћи ни ма. Му шки ок тет „Ака де мац” је по ред 
све ча не пе сме, ко ја је из ве де на на са мом по чет ку про гра ма, из вео још не ко ли ко 
ком по зи ци ја ко ји ма је пред ста вље на срп ска му зич ка ба шти на. У хо лу, за вре ме кок-
те ла ко ји су ре а ли зо ва ли уче ни ци уго сти тељ ског сме ра сред ње шко ле „све то зар 
Ми ле тић”, сви рао је ор ке стар Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај”, ко јим ди ри гу је 
про фе сор Јо ван тра ви ца. 

том при ли ком во ђе ни су раз го во ри о са рад њи Ма ти це срп ске са стра ним 
ин сти ту ци ја ма у обла сти кул ту ре и на у ке. 

пре да ва ња стра них на уч ни ка и струч ња ка

У Ма ти ци срп ској је 25. фе бру а ра 2011. го ди не одр жа но пре да ва ње свет ски 
по зна тог фран цу ског не у ро ло га, пси хи ја тра, ето ло га и пси хо ло га Бо ри са си рил-
ни ка у ор га ни за ци ји Фран цу ског ин сти ту та у ср би ји – Огра нак у Но вом са ду.

са рад ња са стра ним ме ди ји ма 

У све ча ном са ло ну Ма ти це срп ске, 11. aприла 2011. го ди не, еки па TV Fran ce 
24, на че лу са уред ни цом Euro pe an Af fa irs ка ро ли ном де ка ма ре (Ca ro li ne de Ca-
ma ret), сни ми ла је еми си ју o на шим про сла вље ним умет ни ци ма ван гра ни ца на ше 
зе мље, ка та ри ни Јо ва но вић, со пра ну, са да шњом ди рек тор ком Опе ре На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, и Зо ра ном Ја ње то вим, цр та чем стри по ва, Но во са ђа ни ном, 
ко ји је ви со ко це њен у Фран цу ској. До ма ћин тв еки пи и умет ни ци ма би ла је Мар-
та ти шма, струч ни са рад ник Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку и Оде ље ња 
за ли ков не умет но сти. еми си ја је сни ма на на фран цу ском и ен гле ском је зи ку. У 
увод ном де лу еми си је, на од го ва ра ју ћи на чин, пред ста вље на је јав но сти Ма ти ца 
срп ска као нај зна чај ни ја срп ска ин сти ту ци ја кул ту ре и на у ке ко ја ове го ди не сла-
ви 185-го ди шњи цу сво га по сто ја ња. еми си ја је пре ми јер но еми о ва на 30 апри ла 
2011. го ди не.

про то кол о са рад њи са фон дом европ ски по сло ви

Ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић и ди рек тор 
фон да европ ски по сло ви вла де Ауто ном не по кра ји не вој во ди не го спо дин пре-
драг Но ви ков пот пи са ли су 29. сеп тем бра у за ду жбин ском зда њу Ма ри је тран да фил 
про то кол о са рад њи две ин сти ту ци је. 

пот пи си ва њем про то ко ла ис ка за на је спрем ност Ма ти це срп ске и фон да 
европ ски по сло ви да за јед но ра де на пред ста вља њу срп ске кул ту ре у евро пи.

са рад ња са кул тур ним цен тром „Ми лу тин Ми лан ко вић” у Да љу 

Ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић је у Да љу 28. ма ја 2011. го ди не 
у род ној ку ћи Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, при су ство вао Ме ђу на род ном на уч ном ску-
пу Ми лан ко вић, ка лен дар, вре ме... том при ли ком, раз го ва рао је са ру ко во ди о цем 
кул тур ног и на уч ног цен тра „Ми лу тин Ми лан ко вић” про фе со ром Ђор ђем Не ши-
ћем и уче сни ци ма ску па о раз вој ним пер спек ти ва ма цен тра и пред ло жио да се 
по кре не ин ци ја ти ва за фор ми ра ње ре ги о нал ног цен тра за кли мат ске про ме не 
„Ми лу тин Ми лан ко вић” у Да љу, у окви ру мре же уни вер зи те та по ду нав ских зе-
ма ља. та ко ђе је ука зао на мо гућ ност ко ри шће ња сред ста ва европ ске уни је за пре-
ко гра нич ну са рад њу (IPA). 
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У име Ма ти це срп ске проф. др Ни ко лић је уру чио де се так књи га за би бли о-
те ку цен тра. 

по се та енер ге ти ча ра из Фран цу ске, Ма ђар ске и ср би је 

Ма ти цу срп ску су 13. ма ја по се ти ли ге не рал ни ди рек тор елек тро вој во ди не 
др ти хо мир си мић, за ме ник ге не рал ног ди рек то ра др пе тар За гор чић, ди рек тор 
Ди рек ци је за кор по ра тив не по сло ве си ни ша пу шкар и ко ор ди на тор ка би не та ге-
не рал ног ди рек то ра Ма ри ја на цу паћ са де ле га ци јом струч ња ка из обла сти енер-
ге ти ке из Фран цу ске и Ма ђар ске. Го сте су при ми ли пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др сло бо дан Ћур чић и ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан 
Ни ко лић. Го сте је са исто ри ја том и ак ту ел ном ор га ни за ци јом ин сти ту ци је упо-
знао ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић. Го сти ма су уру че ни при мер ци 
књи ге Ser bia – the Cul tu ral Brid ge bet we en East and West. 

по се та де ле га ци је Ин сти ту та за исто ри ју На ци о нал не ака де ми је 
на у ка Бе ло ру си је 

Ма ти цу срп ску је 6. ју на 2011. го ди не по се ти ла де ле га ци ја Ин сти ту та за исто-
ри ју На ци о нал не ака де ми је на у ка Бе ло ру си је са се ди штем у Мин ску: вја че слав 
вик то ро вич Да ни ло вич (се кре тар Ин сти ту та за исто ри ју), Ли ди ја Ива нов на те ге ко 
и еле на Ни ко ди мов на Зав нер чик (Оде ље ње ан тро по ло ги је и еко ло ги је Ин сти ту та 
за исто ри ју). том при ли ком Ма ти цу срп ску је по се ти ла и пот пред сед ни ца скуп шти-
не Ауто ном не по кра ји не вој во ди не проф. др Бра ни сла ва Бе лић, ко ја је по сре до ва ла 
при ли ком ус по ста вља ња са рад ње са На ци о нал ном ака де ми јом на у ка Бе ло ру си је. 
са стан ку је при су ство ва ла и проф др ве ри ца Бо жић кр стић са Де парт ма на за би о-
ло ги ју при род но-ма те ма тич ког фа кул те та у Но вом са ду. Ува же не го сте при ми ли 
су пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, пот пред сед ник проф. др 
слав ко Гор дић и ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић. то ком раз го во ра 
раз ма тра на је мо гућ ност за сни ва ња за јед нич ких про је ка та и дру гих ви до ва са-
рад ње На ци о нал не ака де ми је на у ка Бе ло ру си је и Ма ти це срп ске.

по се та уче сни ка кон фе рен ци је Удру же ња сај мо ва цен трал не и 
Ју го и сточ не евро пе

Ма ти цу срп ску су 17. ју на 2011. го ди не по се ти ли уче сни ци кон фе рен ци је 
Удру же ња сај мо ва цен трал не и Ју го и сточ не евро пе (CE FA), чи ји је до ма ћин Но-
во сад ски са јам. Ме ђу го сти ма су би ли и го спо дин кла ус Ди трих (Kla us Di e trih), 
пред сед ник и го спо дин Франц рај сбек (Franc Raj sbeck), ге не рал ни се кре тар Удру-
же ња CE FA, го спо ђа ева Зај сер (Eva Ze i ser), ди рек тор ка кор по ра тив них ко му ни-
ка ци ја и дру ги мно ги уче сни ци кон фе рен ци је у дру штву до ма ћи на ди рек то ра Но-
во са да ског сај ма го спо ди на Го ра на ва си ћа и ње го вих нај бли жих са рад ни ка. Го сте 
је при мио ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. са исто ри-
јом ин сти ту ци је упо зна ла их је До бри ла Мар ти нов, струч ни са рад ник за про то-
кол и од но се са јав но шћу. 

Ме ђу на род ни на уч ни скуп
„Из град ња кул тур них на ци ја: ма ти ца и екви ва лент не струк ту ре у евро пи”

У Бу дим пе шти, на цен трал но е вроп ском уни вер зи те ту, 15. и 16. фе бру а ра (на 
дан осни ва ња Ма ти це срп ске), одр жан је Mеђународни на уч ни скуп Bu il ding cul tu ral 
na ti ons: The ma ti ca and equ i va lent in ter me di ary struc tu res in Euro pe (Из град ња кул
тур них на ци ја: ма ти ца и екви ва лент не струк ту ре у Евро пи). Ор га ни за то ри: SPIN 
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– Dutch Na ti o nal Re se arch In sti tu te for Cul tu ral Hi story, Uni ver sity of Am ster dam (Хо-
лан ди ја), NI SE – Na ti o nal movе ments and in ter me di ary Struc tu res in Euro pe, Ан твер-
пен (Бел ги ја) и CEU – Cen tral Euro pe an Uni ver sity, Бу дим пе шта (Ма ђар ска), ис та-
кли су да „ни ка да до са да ма ти ца ни је ана ли зи ра на на европ ском ни воу на та ко 
све о бу хва тан, упо ред ни на чин” као то ком овог дво днев ног ску па. У сре ди шту 
ин те ре со ва ња је би ла Ма ти ца срп ска, осно ва на 1826. го ди не у пе шти, ко ја је би ла 
узор дру гим сло вен ским на ро ди ма. 

циљ ску па био je да се на јед ном ме сту, кроз пре да ва ња и ди ску си је, об је ди-
не са зна ња о по ре клу, на стан ку, иде ја ма, ци ље ви ма и прак си ових ин сти ту ци ја, о 
ме ђу соб ним ути ца ји ма, и по себ но о њи хо вом до при но су у про це су об ли ко ва ња 
на ци ја ко ји се од ви јао у евро пи у XIX ве ку. кроз ком па ра тив ни при ступ ор га ни-
за то ри су на сто ја ли да на гла се тран сна ци о нал ни аспект у на стан ку и де ло ва њу 
ових ор га ни за ци ја и да уста но ве плат фор му за да ља ис тра жи ва ња. Из ме ђу оста-
лог, ре че но је да мо дел дру штве ног са мо ор га ни зо ва ња у обла сти кул ту ре и на у ке 
ко ји је раз ви јан у окви ру ма ти ца мо же би ти при ме њен на ши рем европ ском про-
сто ру у скло пу раз во ја ци вил ног дру штва и на сто ја ња да се кроз до бро чин ства и 
рад у јав ном ин те ре су обез бе де ста бил ни из во ри фи нан си ра ња и нор мал но функ-
ци о ни са ње ин сти ту ци ја у пе ри о ду еко ном ске кри зе.

У ра ду је уче ство ва ло три де се так на уч ни ка и струч ња ка из 16 зе ма ља. Ме ђу 
уче сни ци ма ску па би ли су про фе со ри и ис тра жи ва чи са уни вер зи те та и на уч них 
ин сти ту ци ја из Ам стер да ма (Хо лан ди ја), Лу ве на, Ген та и Ан твер пе на (Бел ги ја), 
Бо ло ње и Фи рен це (Ита ли ја), Да бли на (Ир ска), Мон пе љеа и ту ра (Фран цу ска), 
пра га (Че шка), вел са (ве ли ка Бри та ни ја), Ге тин ге на и кем ни ца (Не мач ка), вар-
ша ве (пољ ска), Ла во ва (Укра ји на), Бра ти сла ве (сло вач ка), Љу бља не (сло ве ни ја), 
ско пља (Ма ке до ни ја), Бу дим пе ште (Ма ђар ска) и Но вог са да (ср би ја).

Ге не рал ном се кре та ру Ма ти це срп ске проф. др Ду ша ну Ни ко ли ћу као пред-
став ни ку нај ста ри је ма ти це при па ла је част да ре фе ра том отво ри рад ни део ску па.

Ма ти ца срп ска је при ре ди ла про мо тив ну из ло жбу у окви ру ко је су пред ста-
вље не ње не нај зна чај ни је ак тив но сти у обла сти кул ту ре и на у ке, као и нај но ви ја 
ка пи тал на из да ња. Основ не ин фор ма ци је о ин сти ту ци ји би ле су до ступ не уче-
сни ци ма ску па у фор ми ба не ра и дру гог про мо тив ног ма те ри ја ла ко ји је при пре-
мљен на шест је зи ка.

Ме ђу на род не по се те

Ма ти цу срп ску су по се ти ли мно ги го сти раз ли чи тих уз ра ста, раз ли чи тих 
сте пе на обра зо ва ња, из зе мље и ино стран ства, а сви са јед ном на ме ром – да упо-
зна ју нај ста ри ју уста но ву кул ту ре и на у ке у на шем на ро ду. по пра ви лу, за др жа ва ли 
су се ду же не го што су пла ни ра ли, из не на ђе ни бла гом ко је Ма ти ца срп ска чу ва, 
ње ном из у зет но бо га том и узор ном тра ди ци јом, као и раз у ђе ним са вре ме ним ак-
тив но сти ма. њи хо вим по зи тив ним ути сци ма до при не ле су ре но ви ра не све ча не 
про сто ри је Ма ти це срп ске са пор тре ти ма Ма ти чи них ча сни ка и до бро тво ра, опре-
мље них ле ген да ма на срп ском и ен гле ском је зи ку, као и мо гућ ност да и са ми на 
ком пју тер ским тер ми на ли ма при сту пе елек трон ским ба за ма по да та ка о ча сни ци-
ма, до бро то во ри ма и ис так ну тим чла но ви ма нај ста ри је срп ске кул тур не и на уч не 
ин сти ту ци је (Пан те он Ма ти це срп ске и Срп ски би о граф ски реч ник). та ко ђе су 
има ли мо гућ ност да по гле да ју филм о Ма ти ци срп ској, за ко ји је сце на рио на пра-
ви ла мр Иси до ра по по вић, струч ни са рад ник ру ко пи сног оде ље ња. Ин фор ма ци је 
о Ма ти ци срп ској и зна чај ним лич но сти ма из ње не исто ри је до ступ не су и на ле ци-
ма и ба не ри ма, ко ји су штам па ни ви ше је зич но. Го сте је при ма ла и о Ма ти ци им ка-
зи ва ла До бри ла Мар ти нов, струч ни са рад ник за про то кол и од но се са јав но шћу.
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Мно ге про то ко лар не по се те су се у су сре ти ма са зва нич ни ци ма Ма ти це срп-
ске пре тво ри ле у рад не по се те из ко јих су про ис те кли до го во ри за са рад њу.

по се бан зна чај има ле су по се те го сти ју из ино стран ства. ре пре зен та тив на 
уста но ва и ње на ду го веч на ак тив ност у ко јој су са бра не нај пле ме ни ти је иде је и по-
ду хва ти на шег на ро да до при не ле су да се че сте пред ра су де са ко ји ма су по се ти о ци 
до ла зи ли пот пу но раз ве ју. 

Ма ти цу срп ску су по се ти ли нај ви ши зва нич ни ци др жав не вла сти, над ле жних 
ми ни стар ста ва, пред став ни ци срп ске пра во слав не цр кве, што је за бе ле же но у дру-
гим де ло ви ма из ве шта ја. сле ди пре глед по се та то ком че тво ро го ди шњег пе ри о да.

Ам ба са до ри и пред став ни ци ам ба са да у ср би ји:
– ам ба са дор Аустри је у Бе о гра ду др кле менс ко ја;
– ам ба са дор ру ске Фе де ра ци је у ср би ји Алек сан дар ва си ље вич ко ну зин;
– ам ба са дор сло вач ке го спо дин Игор Фур дик;
– ам ба са дор Ин ди је Аxеј сва руп;
– зва нич ни ци ру ске Ам ба са де вик тор ва си ље вич пе тра ков, на чел ник упра ве 

Ми ни стар ства кул ту ре ру ске Фе де ре ци је, Дра ган Авра мов, Га ли на Авра мов 
Алек сан дров на и ва си ли је ско лов;

– ка рин Мар шал, ата ше за кул ту ру Ам ба са де са ве зне ре пу бли ке Не мач ке;
– пред став ни ци Ам ба са де Бра зи ла у Бе о гра ду.

Ам ба са до ри и пред став ни ци ср би је у ино стран ству:
– ам ба са дор ре пу бли ке ср би је у Фран цу ској Ду шан Ба та ко вић;
– ам ба са дор ре пу бли ке ср би је у Аустри ји Ми ло ван Бо жи но вић;
– ам ба са дор ре пу бли ке ср би је у Бра зи лу Љу бо мир Ми лић.

На уч ни ци и на уч не ин сти ту ци је из зе мље:
– чла но ви Из вр шног од бо ра срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти: ака де мик 

Ни ко ла Хај дин, пред сед ник, ака де мик Љу би сав ра кић, пот пред сед ник, ака-
де мик Ди ми три је сте фа но вић, ге не рал ни се кре тар, и чла но ви Из вр шног од-
бо ра Огран ка срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Но вом са ду: ака де мик 
Зо ран ко ва че вић, пред сед ник, ака де мик све то зар ко ље вић, пот пред сед ник, 
ака де мик во ји слав Ма рић, се кре тар и до пи сни чла но ви те о дор Ата нац ко вић 
и Ми ло рад ра до ва но вић;

– рек тор Уни вер зи те та у Но вом са ду проф. др Ми ро слав ве ско вић, про рек тор 
ра до ван пе ја но вић и про рек тор проф. др па вле се ке руш;

– де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду проф. др Алек сан дар ко стић, пот-
пред сед ник Из вр шног ве ћа Ап вој во ди не Ду шан Ја ко вљев и проф. др пе тар 
Ми лин из Но вог са да;

– пред став ни ци пе да го шког фа кул те та у сом бо ру На да то до ров, про де кан за 
на ста ву, и Ми лан сте па но вић, за ду жен за из да вач ку де лат ност, по во дом 230 
го ди на про све те у ср ба; 

– проф. др Ду шан ка пе ри шић, про де кан при род но-ма те ма тич ког фа кул те та у 
Но вом са ду;

– На чел ник вој но ме ди цин ске ака де ми је у Бе о гра ду ге не рал Ми о драг Јев тић и 
ели за бе та ри ста но вић, на чел ник за од но се са јав но шћу.

На уч ни ци и на уч не ин сти ту ци је из ино стран ства:
– гру па од два де сет про фе со ра и док то ра на да Уни вер зи те та у Је ни (Fri e drich- 

-Schil ler-Uni ver sität Je na) са про де ка ном Фи ло зоф ског фа кул те та у Је ни проф. 
др Јо а хи мом фон пут ка ме ром (Jo ac him von Put tka mer) и сла ви стом, са рад ни-
цом Ма ти це срп ске Га бри је лом Шу берт (Ga bri el la Schu bert);
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– глав ни уред ник Ен ци кло пе ди је Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке, ака де мик ра де 
Ми хаљ чић;

– проф. др ве сна ри ја вец, про де кан за ме ђу на род ну са рад њу прав ног фа кул-
те та у Ма ри бо ру, др су за на кра љић, до цент прав ног фа кул те та у Ма ри бо ру, 
др Ол га цве јић Јан чић, про фе сор прав ног фа кул те та у Но вом са ду, и др Гор-
да на ко ва чек ста нић, про фе сор прав ног фа кул те та у Но вом са ду; 

– проф. др рај ко кнез, де кан прав ног фа кул те та у Ма ри бо ру;
– Зи на и да Го лен ко ва, за ме ни ца управ ни ка Ин сти ту та за со ци о ло ги ју ру ске 

ака де ми је на у ка, др Зо ран ви до је вић, со ци о лог из Бе о гра да, и проф. др Бо-
ри вој Ђу ро вић, со ци о лог из Но вог са да;

– проф. др Ма ри Франс Ни ко ла Ма гин (Ma rie-Fran ce Ni co las Ma gu in, Uni ver-
sity of Nan ter re-Fa culty of Lanj, Pa ris – Fran ce); проф. др пе не ло па Ј. Бут (Pe-
ne lo pe J. Bo oth, Pro fes sor of shild and fa mily Law, Law Scho ol, Staf for dshi re 
Uni ver sity, Uni ted King dom); проф. др ро бин Фре твел вил сон (Ro bin Fret well 
Wil son, USA, pro fes sor of Law & Law Alum ni Fa culty Fel low, Was hing ton & 
Lee Uni ver sity Scho ol of Law, Le xing ton, USA); проф. др Фе де ри ка Ђар ди ни 
(Fe de ri ca Gi ar di ni, Di par ti men to di Di rit to Pri va to e Di rit to del La vo ro, Fa col ta di 
Gi u ri spru den za — Uni ver si ta di Pa do va, Ita lia); проф. др едвард Лојд (Ed ward 
Lloyd, Co lum bia Uni ver sity — New York, USA);

– де ле га ци ја Ин сти ту та за исто ри ју На ци о нал не ака де ми је на у ка Бе ло ру си је 
са се ди штем у Мин ску: вја че слав вик то ро вич Да ни ло вич (се кре тар Ин сти-
ту та за исто ри ју), Ли ди ја Ива нов на те ге ко и еле на Ни ко ди мов на Зав нер чик 
(Оде ље ње ан тро по ло ги је и еко ло ги је Ин сти ту та за исто ри ју) са пот пред сед-
ни цом скуп шти не Ауто ном не по кра ји не вој во ди не проф. др Бра ни сла вом 
Бе лић и проф. др ве ри цом Бо жић кр стић са Де парт ма на за би о ло ги ју при-
род но -ма те ма тич ког фа кул те та у Но вом са ду; 

– проф. др ролф Фришк нехт (Rolf Frischknecht), пре да вач на Фа кул те ту за би-
о ло ги ју и ме ди ци ну у Ло за ни и ру ко во ди лац Оде ље ња за не у ро ре ха би ли та-
ци ју и фи зи кал ну ме ди ци ну Уни вер зи те та бол ни це у Ло за ни, и проф. др Гор-
да на в. Де ве чер ски, ру ко во ди лац кли ни ке за ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју 
кли нич ког цен тра вој во ди не; 

– проф. др рут пла то Ши нар (Dr. Ruth Pla to Shi nar), ди рек тор ка цен тра за бан-
кар ско пра во Уни вер зи те та Не та ња (Ne tanya); 

– др Ђу ли ја Ба ро не (Gi u lia Ba ro ne), про фе сор Исто ри је сред њег ве ка и ко ор ди на-
тор ме ђу на род не са рад ње Уни вер зи те та Ла са пи јен ца (La Sa pi en za) у ри му; 

– уче сни ци ме ђу на род ног „ску па пре во ди ла ца”, ко ји је одр жан у Бе о гра ду;
– ри чард Хе рил (Ric hard Ha rill), ди рек тор Pu blic In te rest Law In sti tu te (PI LI) – 

ко лум биј ски уни вер зи тет, њу јорк, за евро пу, и Ма ри ја на Об ра до вић, пред-
став ник PI LI-ја у ср би ји;

– мр вла хо Бо ги шић, глав ни рав на тељ Лек си ко граф ског за во да „Ми ро слав 
кр ле жа” у За гре бу;

– пред став ни ци ин сти ту ци је Ар хив Дон Жу ан из Бе ча: ди рек тор Ар хи ва др Ми-
ха ел Ху тлер (Mic ha el Hüttler), др Ма ти јас пер нер стор фер (Mat thi as Per ner-
stor fer) и др та тја на Мар ко вић, про фе сор Фа кул те та му зич ке умет но сти;

– проф. др Фе до ро Б. по ља ков, шеф ка те дре за ру ску књи жев ност Уни вер зи те-
та у Бе чу, и док то ран ди мр кор не ли ја Гелс, Ал бер то Ђе ро за, то мас Ми ку ла, 
Ана Ми ха лов ска, Ја на Ма ти шок, На ђа прејндл, сту ден ти ека те ри на Не у го-
до ва и рат ко си мић, проф. др Ана креч мер, шеф ка те дре за ис точ но сло вен-
ске је зи ке и ре дов ни про фе сор ср би сти ке на Уни вер зи те ту у Опо лу, де кан 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом са ду проф. др Љи ља на су бо тић као и члан 
са рад ник Ма ти це срп ске го спо дин Алек сеј Ар се њев;
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– проф. др вик тор ка сте ла ни (Vic tor Ca stel la ni, Den ver, Co lo ra do, USA), де кан 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Ден ве ру, члан Ма ти це срп ске и ино-
стра ни члан ре дак ци је Збор ни ка Ма ти це срп ске за кла сич не сту ди је; 

– пред став ни це Би бли о те ке кра љев ског му зич ког ко ле џа у сток хол му (Royal 
Col le ge of Mu sic in Stoc kholm) ка рин Нор дгрен и Ју дит Шолд (Ka rin Nor d-
gren, Ju dit Schöld);

– де ле га ци ја Ми ни стар ства кул ту ре ре пу бли ке ки не: сонг Минг чанг, за ме-
ник ми ни стра оп ште упра ве за штам пу и из да ва штво Нр ки не, го спо дин 
Чен Ју ђенг, глав ни над зор ник, го спо дин ванг Џи ченг, за ме ник ге не рал ног 
ди рек то ра оде ље ња упра ве за аутор ска пра ва, сонг Ђен син, за ме ник ге не-
рал ног ди рек то ра оде ље ња за спољ ну раз ме ну и са рад њу, зва нич ни ци истог 
ми ни стар ства Ли це хунг, ву Лин;

– проф. др Ми ха ел Гај стлин гер (Mic ha el Ge i stlin ger), за ду жен за ме ђу на род ну са-
рад њу Уни вер зи те та у салц бу ру гу (Аустри ја) и проф. др пе тер Ма дер (Pe ter 
Ma der), про де кан прав ног фа кул те та у салц бу ру гу;

– уче сни ци Ме ђу на род ног на уч ног сла ви стич ког ску па у ор га ни за ци ји За ду-
жби не До си теј Об ра до вић и Фи ло ло шког фа кул те та из Бе о гра да;

– др Ханс Шнај дер (Hans Schne i der), проф. др Олаф Лај се (Olaf Leiße) и сту-
ден ти са ка те дре за европ ске сту ди је Уни вер зи те та Фри дрих Ши лер.

Умет ни ци:
– ва јар са ва Ха лу гин у ве зи са по ди за њем би сте Фи ли пу ви шњи ћу у ви шњи-

ће ву и Дра ган срећ ков;
– бра зил ски пе сник и ком па ра ти ви ста Мар ко Лу ке зи и ди рек тор Би бли о те ке 

Гра да Бе о гра да пре драг Ђу кић;
– пе сник Ал бер то прин цис (Al ber to Prin cis) и кон зер ва тор кла ра Д’Ур би но 

(Kla ra D’Ur bi no) из Го ри це (Ита ли ја) са пе сни ки њом Је ле ном сто ји са вље вић;
– са ва стој ков је по кло нио Ма ти ци срп ској пор тре те Ла зе ко сти ћа и Лен ке 

Дун ђер ски.

Ин сти ту ци је, удру же ња и при вред не ор га ни за ци је из ср би је:
– гу вер нер На род не бан ке ср би је ра до ван Је ла шић, ге не рал ни се кре тар На-

род не бан ке ре пу бли ке ср би је Гор да на пет ко вић и ди рек тор сек то ра за ин-
фор ми са ње Не на са во вић; 

– ди рек тор и глав ни уред ник За во да за уџ бе ни ке др Ми ро љуб Ал би ја нић;
– Ни ко ла Ба бић, пред сед ник Бу ње вач ког на ци о нал ног са ве та, и мр су за на ку-

јун џић Осто јић; 
– сло бо дан Га ври ло вић, ге не рал ни ди рек тор и го спо дин Љу бо мир то до ро вић, 

ди рек тор за раз вој Из да вач ког пред у зе ћа „слу жбе ни гла сник”, Ми лој ко кне-
же вић, уред ник лек си ко граф ских из да ња и Љу бо мир то до ро вић, ин фор ма-
ти чар лек си ко гра фи је; 

– све ште ник Дра га но Бу дак из Но вог Ми ло ше ва по во дом тра ди ци о нал не ма-
ни фе ста ци је „Да ни те о до ра па вло ви ћа” у Но вом Ми ло ше ву.

Ин сти ту ци је, удру же ња и при вред не ор га ни за ци је из Но вог са да:
– гра до на чел ник Но вог са да Игор па вли чић са са рад ни ци ма: проф. др Алек-

сан дром Но ва ков Ми кић, проф. др Је ле ном Ата нац ков Је ли чић, Ан дре јем 
Бур са ћем и Жив ком Ма ка ри ћем;

– ди рек тор Но во сад ског сај ма го спо дин Го ран ва сић;
– Бо рис Ла бу до вић, пред сед ник Управ ног од бо ра, и Бла жо по по вић, ге не рал ни 

ди рек тор Ме диј ског јав ног сер ви са вој во ди не; 
– Ни ко ла стој шић, пред сед ник при вред не ко мо ре вој во ди не;
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– Бо го љуб са вин, ди рек тор Ар хи ва вој во ди не;
– вла ди мир Ми тро вић, ди рек тор Му зе ја вој во ди не, и ву ко са ва пе јин, ку стос;
– др Да рио Ши лер, из вр шни ди рек тор за спро во ђе ње оси гу ра ња и раз вој про-

из во да ком па ни је ДДОр Но ви сад са су пру гом;
– чла ни це ко ла срп ских се ста ра сва ке го ди не по се те Ма ти цу срп ску и том 

при ли ком по ло же ве нац на згра ду Ма ти це срп ске по во дом Иван да на;
– де ле га ци ја чла но ва син ди ка та за по сле них у обра зо ва њу, на у ци и кул ту ри 

вој во ди не;
– ди рек тор За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Но вог са да Ми лан Ће ран;
– Иван ка Чу бри ло, на чел ник Град ске упра ве за при вре ду и ту ри зам, и та тја на 

ва нић из ту ри стич ког ин фор ма тив ног цен тра;
– др Алек сан дар Лу чић, пред сед ник Но во сад ског клу ба, и др Ду шан по пов, 

уред ник Ен ци кло пе ди је Но вог Са да. 

Го сти ин сти ту ци ја са ко ји ма Ма ти ца срп ска са ра ђу је:
– на дан Гра да Но вог са да Ма ти цу срп ску су по се ти ли го сти Гра да Но вог са да 

гра до на чел ни ци или ви со ки пред став ни ци гра до ва по бра ти ма Гра да Но вог 
са да и дру гих гра до ва са ко ји ма Град Но ви сад са ра ђу је;

– ге не рал ни ди рек тор елек тро вој во ди не др ти хо мир си мић, за ме ник ге не рал-
ног ди рек то ра др пе тар За гор чић, ди рек тор Ди рек ци је за кор по ра тив не по-
сло ве си ни ша пу шкар и ко ор ди на тор ка би не та ге не рал ног ди рек то ра Ма ри-
ја на цу паћ са де ле га ци јом струч ња ка из обла сти енер ге ти ке из Фран цу ске и 
Ма ђар ске; 

– уче сни ци кон фе рен ци је Удру же ња сај мо ва цен трал не и Ју го и сточ не евро пе 
(CE FA), чи ји је до ма ћин Но во сад ски са јам. Ме ђу го сти ма су би ли и го спо дин 
кла ус Ди трих, пред сед ник, и го спо дин Франц рај сбек, ге не рал ни се кре тар 
Удру же ња CE FA, го спо ђа ева Зај сер, ди рек тор ка кор по ра тив них ко му ни ка-
ци ја, и мно ги дру ги уче сни ци кон фе рен ци је у дру штву до ма ћи на ди рек то ра 
Но во са да ског сај ма го спо ди на Го ра на ва си ћа и ње го вих нај бли жих са рад-
ни ка;

– Ма ри ја ка та ри на Шпат (Ma ria  Kat ha ri na Spath) из Не мач ке, гост Фа кул те та 
тех нич ких на у ка Уни вер зи те та из Но вог са да;

– го сти из ви ше европ ских зе ма ља, ко ји са ра ђу ју са ве те ри нар ским ин сти ту-
том у Но вом са ду у окви ру европ ског Фп-7 про јек та;

– са рад ни ци На уч ног ин сти ту та за ве тер нар ство „Но ви сад” – ре а ли за то ри 
ИпА про гра ма ме ђу гра нич не са рад ње Хр ват ска–ср би ја из Осјеч ко-ба рањ-
ске жу па ни је гост Фа кул те та тех нич ких на у ка др Фол кар Шолц (Dr. Vol ka hr 
Scholz) са Ин сти ту та Лајб ниц за по љо при вред ну тех ни ку (Le ib niz-In sti tut 
für Agrar tec hnik) из потс да ма (Не мач ка);

– гост Бе о гра ског сај ма књи га Фи лип со важ (Phil lip pe Sa u ve agе), пред сед ник 
и ге не рал ни ди рек тор сај ма књи га у кве бе ку (ка на да).

Уче ни ци и сту ден ти:
– сту ден ти ка те дри за срп ски је зик, лин гви сти ку и сла ви сти ку Фи ло зоф ског 

фа кул те та у Но вом са ду ре дов но по се ћу ју Ма ти цу;
– сту ден ти сла ви сти ке из пољ ске; 
– проф. Мир ко Штарк и аси стент Ду ши ца Дра гин са сту ден ти ма Ака де ми је 

умет но сти, ко ји сту ди ра ју на гру пи за про дук ци ју;
– гру па сла ви ста из пољ ске; 
– стра ни сту де на ти то ком ма ни фе ста ци је „ву ко ви да ни”;
– сту ден ти из Гра ца;
– сту ден ти срп ског је зи ка Уни вер зи те та у те ми шва ру; 

211



212 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

– по ла зни ци Ме ђу на род не лет ње шко ле срп ског је зи ка (ко ја се сва ке го ди не 
одр жа ва на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом са ду) сва ке го ди не по се те Ма-
ти цу срп ску; 

– по ла зни ци лет ње шко ле цр кве ног по ја ња „кор не ли ју у спо мен” из срем ских 
кар ло ва ца са проф. др Да ни цом пе тро вић сва ке го ди не по се те Ма ти цу срп ску; 

– у окви ру сла ви стич ког ску па стра ни сту ден ти по ла зни ци се ми на ра срп ског 
је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре сва ке го ди не по се те Ма ти цу срп ску; 

– у ви ше на вра та сту ден ти еко ном ских на у ка ко ји су по ха ђа ли прак су у На род-
ној бан ци ср би је и у окви ру се ми на ра бо ра ви ли у Фи ли ја ли На род не бан ке 
ср би је у Но вом са ду; 

– сту ден ти из Укра ји не – по ла зни ци лет ње шко ле срп ског је зи ка при Ду хов-
ном цен тру „пре по доб ни ра фа и ло Ба нат ски” из Зре ња ни на и по ла зни ци 
шко ле срп ског је зи ка „Азбу кум”;

– по ла зни ци лет ње шко ле срп ског је зи ка еду ко;
– пи том ци ху ма ни тар ног дру штва „при вред ник” из За гре ба за јед но са пи том-

ци ма ху ма ни тар ног дру штва „при вред ник” из Но вог са да;
– уче ни ци Гим на зи је „све то зар Мар ко вић” из Но вог са да, за јед но са сво јим 

го сти ма из Хр ват ске; 
– гим на зи јал ци и њи хо ви про фе со ри из Ли це ја пјер Мен дес из пе ро на (Фран-

цу ска);
– уче ни ци Основ не шко ле „Че твр ти кра ље вач ки ба та љон” из кра ље ва;
– уче ни ци Основ не шко ле „Ни ко ла те сла” из Но вог са да за јед но са сво јим го-

сти ма из Хр ват ске;
– уче ни ци и про фе со ри Основ не шко ле „Ми лош Обре но вић” из Аран ђе лов ца;
– уче ни ци Основ не шко ле „краљ Алек сан дар” из по жа рев ца; 
– уче ни ци Основ не шко ле „Јо жеф Ати ла” из Но вог са да;
– уче ни ци Основ не шко ле „Ни ко ла те сла” из Но вог са да за јед но са сво јим го-

сти ма из Хр ват ске; 
– уче ни ци Основне школе „Ђор ђе На то ше вић” из Но вог са да.

пред став ни ци дру гих Ма ти ца:
– де ле га ци ја Ма ти це сло вач ке из Мар ти на у сло вач кој – пред сед ник инж. Јо-

зеф Мар куш, пот пред сед ник др Ми ро слав Бје лик и Бро ни сла ва Мар ку шо ва 
и Ма ти це сло вач ке у вој во ди ни из Бач ког пе тров ца (пред сед ник Бра ни слав 
слив ка);

– мр све то зар Чи плић, ми ни стар за људ ска и ма њин ска пра ва у вла ди ре пу-
бли ке ср би је, и пред сед ни ци Ма ти це сло вач ке и Ма ти це бу ње вач ке Бра ни-
слав слив ка и Иван се длак;

– пред сед ни ца Ма ти це сло вач ке из Бач ког пе тров ца ка та ри на Ме ле хо ва Ме ле-
го ва, пред сед ник Ма ти це бу ње вач ке Иван се длак и пот пред сед ник Ма ти це 
Бу ње ва ца Мар ко Мар ја ну шић.

Удру же ња чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске у осни ва њу:
– пред сед ник ре пу бли ке срп ске ака де мик рај ко ку зма но вић и проф. др Ми ле 

Дми чић; 
– пред став ни ци срп ског на ци о нал ног ви је ћа из цр не Го ре;
– проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић, ми ни стар ве ра у вла ди ре пу бли ке ср би је, и де-

ле га ци ја Од бо ра за ор га ни зо ва ње чла но ва Ма ти це срп ске у цр ној Го ри: проф. 
др Је ли ца сто ја но вић, доц. др Дра го пе ро вић и дипл. инж. Бла жо по по вић;

– ини ци ја то ри осни ва ња Дру штва при ја те ља и чла но ва Ма ти це срп ске из 
Ива њи це: Зо ран ву чи ће вић, Ми лан кру нић, еми ли ја пе ру ни чић и Ми лан 
по ле ди ца;
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– ини ци ја то ри осни ва ња Дру штва при ја те ља и чла но ва Ма ти це срп ске из Ни ша: 
проф. др Го ран Мак си мо вић, де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, доц. др 
Алек сан дар ра сто вић, про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, Де јан Ан тић, 
сту дент про де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, и Бо јан па нић, пред сед-
ник сту дент ског пар ла мен та Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу; 

– чла но ви Ма ти це срп ске из Ја го ди не: Мар ко Маљ ко вић, ди рек тор До ма уче-
ни ка из Ја го ди не, и Го ран Ми ло са вље вић;

– Ми ло рад кур јач ки, ра де Бо кан и ко ста па вло вић из клу ба Нео план та – Но-
ви сад из Мел бур на, Аустра ли ја.

На ши су на род ни ци из ино стран ства:
– др Миљa ра дан, про фе сор на Од се ку за срп ски је зик и књи жев ност Фи ло ло-

шког, исто риј ског и те о ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у те ми шва ру (Uni-
ver si ta tea de West Ti mişo a ra, Ro ma nia), и сте ван Бу гар ски, члан Управ ног од-
бо ра Ма ти це срп ске из ру му ни је;

– ра до ван ра да ко вић, члан па тро на та за ду жби не те ке ли ја нум у Бу дим пе шти 
сa су пру гом;

– со ња Ми ја и ло вић из срп ске ди ја спо ре у Грч кој;
– Ми ла и вол тер Но лан (Wal ter No lan), ко ји су као ста нов ни ци сАД пру жа ли 

зна чај ну по моћ срп ском на ро ду, а не дав но се на ста ни ли у Бе о гра ду; 
– Мар ко Ба ру џи ја из при је до ра и пе тар Ја ћи мо вић из Но вог са да;
– Ми ли вој Ба кић, да ро да вац из Аустра ли је;
– аме рич ки би зни смен срп ског по ре кла и осни вач кон гре са срп ског ује ди ње-

ња го спо ди на Ми ро слав Мајкл Ђор ђе ви ћа са су пру гом, Ол га Да ни ло вић из 
кон гре са срп ског ује ди ње ња Аустри је и адво ка ти Мир ја на то мић и Јо ван Чу-
ла је вић из Но вог са да;

– проф др рад ми ла Ми лен ти је вић у ви ше на вра та по во дом при пре ма за об ја-
вљи ва ње књи ге Ми ле ва Ма рић Ајн штајн: Жи вот са Ал бер том Ајн штај ном 
и по ди за ња спо ме ни ка Фи ли пу ви шњи ћу у ви шњи ће ву;

– со фи ја Шко рић из ка на де.

под сти цај мла ди ма ко ји су осво ји ли при зна ња у ино стран ству:
– при јем у част чла но ва ме шо ви тог хо ра Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” из 

Но вог са да и хо ро во ђе Ја сми не Не шко вић ко ји су осво ји ли сре бр ну ме да љу 
на пе тој свет ској олим пи ја ди хо ро ва у Гра цу (Аустри ја);

– гру па на гра ђе них уче ни ка у ор га ни за ци ји Фон да ци је „Ла за ко стић” у окви-
ру про гра ма „ста за ма Ла зе ко сти ћа”;

– све ча ни при јем за сту ден те прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом са ду, 
ко ји су осво ји ли пр во ме сто на пре сти жном европ ском так ми че њу у си му ла-
ци ји су ђе ња (Tel ders In ter na ti o nal Lanj Mo ot Co urt Com pe ti ti on), одр жа ном у 
Ме ђу на род ном су ду прав де у Ха гу.

УЧЕ ШЋЕ НА СА ЈАМ СКИМ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА МА

Ме ђу на род ни са лон књи га у Но вом са ду 

Ма ти ца срп ска је у про те клом из ве штај ном пе ри о ду уче сто ва ла на тра ди ци-
о нал ном Ме ђу на род ном са ло ну књи га у Но вом са ду. 

пред ста вље на су из да ња Ма ти це срп ске, Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Га ле ри је Ма ти це срп ске, ко ја су пу бли ко ва на у по след-
ње че ти ри го ди не. по ред но вих из да ња, на по ли ца ма са јам ског штан да на шла су се 
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и ста ри ја из да ња за ко је чи та лач ка и струч на пу бли ка по ка зу је ин те ре со ва ње. са-
јам ски штанд је ви зу ел но обо га ћен ин фор ма тив ним по сте ри ма, из ло же ним на кон-
струк ци ји ку ле са мог штан да и ба не ри ма о са ви те ке ли ји и Ма ри ји тран да фил. 

то ком са јам ских да на штанд Ма ти це срп ске по се ти ли су са рад ни ци, пред став-
ни ци би бли о те ка, шко ла и за ин те ре со ва на пу бли ка. сва ко днев но су на штан ду Ма-
ти це срп ске би ли ан га жо ва ни струч ни са рад ни ци, рад ни ци оп ште слу жбе и ра чу-
но вод ства на про да ји књи га и ин фор ми са њу о пу бли ка ци ја ма Ма ти це срп ске.

Жи ри за до де лу на гра да „Ла за ко стић”, за из да вач ки по ду хват и спе ци јал не 
на гра де 17. Ме ђу на род ног са ло на књи га у Но вом са ду до де лио је спе ци јал ну на-
гра ду Ма ти ци срп ској, срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти и За во ду за уџ бе ни-
ке за пр ву књи гу пр вог то ма Срп ске ен ци кло пе ди је као под стрек за до бро оба вљен 
по че так ве ли ког по сла. На гра ду за из да вач ки по ду хват до био је др Ду шан по пов, 
глав ни уред ник Ен ци кло пе ди је Но вог Са да, члан Управ ног од бо ра и не ка да шњи 
се кре тар Ма ти це срп ске. На гра де је уру чио ди рек тор Но во сад ског сај ма Го ран ва-
сић 24. фе бру а ра 2011. го ди не у 12.30 ча со ва у кон гре сној са ли Ма стер цен тра Но-
во сад ског сај ма. На на гра да ма су се за хва ли ли глав ни уред ник Срп ске ен ци кло пе
ди је проф. др Дра ган ста нић и глав ни уред ник Ен ци кло пе ди је Но вог Са да др Ду-
шан по пов.

са јам књи га у Бе о гра ду

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду Ма ти ца срп ска је уче ство ва ла на тра ди-
ци о нал ном Ме ђу на род ном сај му књи га у Бе о гра ду.

Од 20. до 26. ок то бра 2008. го ди не Ма ти ца срп ска је уче ство ва ла на сај му 
књи га у Бе о гра ду. пред ста вље на су из да ња Ма ти це срп ске, Из да вач ког цен тра Ма-
ти це срп ске, Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Га ле ри је Ма ти це срп ске ко ја су пу бли ко-
ва на од про шлог сај ма књи га. по ред но вих из да ња, на по ли ца ма са јам ског штан да 
на шла су се и ста ри ја из да ња за ко је чи та лач ка и на уч на пу бли ка по ка зу је ин те ре-
со ва ње. са јам ски штанд је обо га ћен и пор тре ти ма лич но сти из исто ри је Ма ти це 
срп ске, ауто ра и уред ни ка но вих из да ња и ча сни ка Ма ти це срп ске. по већ уста-
ље ној тра ди ци ји, на сај му је у су бо ту 25. ок то бра про мо ви са но 52. ко ло еди ци је 
„пр ва књи га”. У овом ко лу об ја вље не су књи ге: Љи ља на Јо ва но вић, Тех но ло ги ја 
ма ме, со ња Јан ков, Им пре си о ни стич ки ка дро ви, Дра га на Бо шко вић, Фа у но ме но
ло ги ја. књи ге су пред ста ви ли уред ник еди ци је проф. др вла ди сла ва Гор дић пет-
ко вић и ауто ри. Истог да на у са рад њи са Мод ном ку ћом „Мо на” пред ста вљан је 
Ле то пис Ма ти це срп ске у ко јем је об ја вљен текст о пе сни ку Ми о дра гу па вло ви ћу, 
до бит ни ку на гра де „Из ви и скра ње го ше ва” за 2008. го ди ну. У пред ста вља њу су 
уче ство ва ли Иван Не гри шо рац, На да Мо ми ро вић и мр Дра ган Ха мо вић. Штанд 
су по се ти ли Шан дор еге ре ши, пред сед ник, и Ду шан Ја ко вљев, пот пред сед ник 
скуп шти не Ап вој во ди не. До ма ћин им је био пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др слав ко Гор дић. 

Од 26. до 31. ок то бра 2009. го ди не тра јао је 54. Ме ђу на род ни са јам књи га у 
Бе о гра ду, на ко јем се Ма ти ца срп ска пред ста ви ла сво јим на сло ви ма ко ји пред ста-
вља ју ре зул тат на уч но и стра жи вач ке и из да вач ке де лат но сти оде ље ња Ма ти це 
срп ске и он лајн про да јом књи га. На дан отва ра ња сај ма књи га Ма ти ца срп ска по-
кре ну ла је сајт за про мо ци ју и про да ју сво јих из да ња пре ко ин тер не та на адре си 
www.ma ti ca srp skapu bli ka ci je.com. сајт тре ба да по ста не пот пу но опе ра ти ван кра-
јем ме се ца но вем бра. До са да је на сај ту пред ста вље но пре ко сто ти ну из да ња на-
уч них оде ље ња, Из да вач ког цен тра, Би бли о те ке и Га ле ри је Ма ти це срп ске. пот-
пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић је на 54. Ме ђу на род ном сај му 
књи га у Бе о гра ду при су ство вао све ча ном уру че њу од лу ке о по кло ну књи га Уни-
вер зи те ту у кра гу јев цу и про мо ци ји на уч них про дук ци ја у по след њих го ди ну да-
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на. том при ли ком је во дио раз го вор са др жав ним се кре та ром Ми ни стар ства за 
на у ку и тех но ло шки раз вој проф. др сне жа ном па јо вић.

то ком 2010–2011. го ди не, у јед ној од сво јих нај плод ни јих го ди на, Ма ти ца 
срп ска је об ја ви ла мно штво вред них књи га ко је пред ста вља ју ре зул тат ра да на уч-
них оде ље ња Ма ти це срп ске, Из да вач ког цен тра, Га ле ри је Ма ти це срп ске и Би-
бли о те ке Ма ти це срп ске. 

Од 25. до 31. ок то бра 2010. го ди не тра јао је 55. Ме ђу на род ни са јам књи га у 
Бе о гра ду. За пред ста вља ње Ма ти це срп ске би ло је по себ но зна чај но об ја вљи ва ње 
пр ве књи ге пр вог то ма Срп ске ен ци кло пе ди је (А–Бео). Ма ти ца срп ска и срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти за јед но са За во дом за уџ бе ни ке као из вр шним из да-
ва чем за по че ли су ти ме ре а ли за ци ју за ми сли о на ци о нал ној ен ци кло пе ди ји у де сет 
то мо ва. ве ли ким успе хом сма тра се и об ја вљи ва ње из ме ње ног и до пу ње ног из да ња 
Пра во пи са срп ско га је зи ка. Но вом, ви ше је зич ном еди ци јом Ба шти на за по че то је 
пред ста вља ње кул тур ног на сле ђа у ино стран ству. Из да вач ки цен тар је об ја вио ан то-
ло гиј ску еди ци ју Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти (пр во ко ло у 10 књи га), ка-
пи тал но из да ње ко јим се ре ви та ли зу је и по но во ту ма чи у но вим пред го во ри ма и 
по го во ри ма нај зна чај ни ји део срп ске књи жев но сти.

Ма ти ца срп ска пред ста ви ла је сво ју из да вач ку де лат ност у че твр так 28. ок то-
бра 2010. го ди не у са ли „Бо ри слав пе кић”. На про мо ци ји су го во ри ли: ака де мик 
Че до мир по пов, пред сед ник Ма ти це срп ске (о из да вач кој де лат но сти), 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 (о Пра
во пи су срп ско га је зи ка и је зич ким пи та њи ма), проф. др Дра ган ста нић, глав ни 
уред ник Срп ске ен ци кло пе ди је (о Срп ској ен ци кло пе ди ји), проф. др слав ко Гор-
дић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске (о из да вач кој де лат но сти Из да вач ког цен тра 
Ма ти це срп ске и о Ње го ше вом збор ни ку Ма ти це срп ске), проф. др Ду шан Ни ко-
лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске (о еди ци ји Ба шти на), проф. др сло бо дан 
Ћур чић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске (о из да њу На се ља Вој во ди не), проф. др 
Да ни ца пе тро вић, члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске (о из да вач кој де лат но сти 
и из да њи ма из обла сти му зи ко ло ги је).

тра ди ци о нал но Ма ти ца срп ска је и ове го ди не за вр ши ла са јам ске ак тив но-
сти пред ста вља њем књи га об ја вље них у еди ци ји „пр ва књи га” Ма ти це срп ске за 
2010. го ди ну. На штан ду Ма ти це срп ске пред мно гим са рад ни ци ма Ма ти це срп ске 
о књи га ма су го во ри ли глав ни и од го вор ни уред ник проф. др вла ди сла ва Гор дић 
пет ко вић и ауто ри: вик то ри ја кромб холц, Плес по жи ци, Чар на по по вић, Ауто
ка ни ба ли зам, Ја на рас те го рац, Исе чак 8 и Ма ри ја цвет ко вић, Ало га рит ми је.

У окви ру свог из ла гач ког кон цеп та у пе ри о ду од 23. до 30. ок то бра 2011. го-
ди не, на 56. Ме ђу на род ном сај му књи га у Бе о гра ду, Ма ти ца срп ска је чи та лач кој 
јав но сти пред ста ви ла сво ју из да вач ку де лат ност 25. ок то бра 2011. го ди не у 11 ча-
со ва у са ли „Бо ри слав пе кић” Бе о град ског сај ма. На про мо ци ји су го во ри ли пот-
пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић (увод но из ла га ње о укуп ној 
из да вач кој де лат но сти Ма ти це срп ске), пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че-
до мир по пов, у свој ству глав ног и од го вор ног уред ни ка Срп ског би о граф ског реч
ни ка, до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, у свој ству глав ног и од го вор ног уред-
ни ка Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, и проф. др вла ди сла ва Гор дић пет ко вић, 
у свој ству глав ног и одо вор ног уред ни ка еди ци је „пр ва књи га”. Ме ђу из да вач ким 
по ду хва ти ма по себ но је зна чај но об ја вљи ва ње дру ге књи ге пр вог то ма Срп ске ен
ци кло пе ди је. Ма ти ца срп ска и срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти за јед но са За во-
дом за уџ бе ни ке као из вр шним из да ва чем на ста ви ли су ти ме ре а ли за ци ју за ми сли 
о на ци о нал ној ен ци кло пе ди ји у де сет то мо ва. ве ли ким успе хом сма тра се и об ја-
вљи ва ње пе тог то ма Срп ског би о граф ског реч ни ка (кв–Мао). Из да вач ки цен тар 
је об ја вио дру го ко ло у де сет књи га ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти, ка пи тал но из да ње ко јим се ре ви та ли зу је и по но во ту ма чи у но вим 
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пред го во ри ма и по го во ри ма нај зна чај ни ји део срп ске књи жев но сти. О Јед но том
ном реч ни ку срп ско га је зи ка и о Пра во пи су срп ско га је зи ка и је зич ким пи та њи ма 
го во ри ло се у окви ру ра да Оде ље ња за књи жев ност и је зик. тра ди ци о нал но Ма ти-
ца срп ска је и ове го ди не пред ста ви ла књи ге об ја вље не у еди ци ји „пр ва књи га” 
Ма ти це срп ске за 2011. го ди ну. 

пр ви пут ове го ди не Ма ти ца срп ска се пред ста ви ла чи та лач кој пу бли ци Бе о-
град ског сај ма и на је дан пот пу но нов на чин:

У про грам ском сег мен ту „Из ло жбе”, у окви ру про грам ских ак тив но сти сај ма 
књи га у Бе о гра ду, ор га ни зо ва на је из ло жба пор тре та и ру ко пи са са ве по по ви ћа 
те ке ли је, пр вог срп ског док то ра прав них на у ка, до бро тво ра и пред сед ни ка Ма ти-
це срп ске (1761–1842). У до број са рад њи Га ле ри је Ма ти це срп ске и ру ко пи сног оде-
ље ња Ма ти це срп ске по стиг ну та је хар мо ни ја ви зу ел но-тек сту ал не при че о зна-
ча ју јед не лич но сти и ње не по ро ди це за исто ри ју срп ског на ро да. Из ло жба је са-
др жа ла ода бра не пор тре те, цр те же и ру ко пи се са ве по по ви ћа те ке ли је. Из ло жба 
је би ла по ста вље на у Ха ли 2 ни воа Б Бе о град ског сај ма и тра ја ла је до 30. ок то бра 
2011. го ди не. 

ОсНИ вА ње сек цИ Је ЗА теХ НИЧ кУ кУЛ тУ рУ

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

ДИ ГИ тА ЛИ ЗА цИ ЈА

У окви ру раз вој ног про јек та Пан те он Ма ти це срп ске исто ри чар умет но сти 
Ми ро слав Ла зић из Бе о гра да фо то гра фи сао је 2010. го ди не пор тре те ча сни ка и 
до бро тво ра Ма ти це срп ске. стан дар ди зо ва ни сним ци у ви со кој ре зо лу ци ји би ће 
ко ри шће ни за уна пре ђе ње ком пју тер ске ба зе по да та ка, за ка пи тал на из да ња, као и 
за дру ге по тре бе Ма ти це срп ске и ње них ин сти ту ци ја. то је пр во про фе си о нал но 
сни ма ње свих пор тре та у ди ги тал ној тех но ло ги ји. ком пакт-ди ско ви са сним ци ма 
чу ва ју се у ру ко пи сном оде ље њу и да то те ци Ма ти це срп ске. сни ма ње је фи нан-
си ра но сред стви ма Упра ве за кул ту ру гра да Но вог са да. 

МА те рИ ЈАЛ Не прИ ЛИ ке, ИН ве стИ цИ О НИ рА ДО вИ, 
ЗА ДУ ЖБИ Не И ДрУ ГИ ИЗ вО рИ прИ ХО ДА 

Ма те ри јал не при ли ке у 2008. го ди ни

Го ди на 2008. ће оста ти упам ће на по не из ве сно сти и не си гур но сти ко ју је до-
не ла ве ли ка свет ска фи нан сиј ска а по том и еко ном ска кри за. про бле ми са при ли-
вом сред ста ва из бу џе та ре пу бли ке ср би је осе ти ли су се већ у пр вом тро ме сеч ју. 
Из о ста ло је пла ни ра но уве ћа ње сред ста ва за ре а ли за ци ју на уч но и стра жи вач ких 
про је ка та ко је фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој. За раз ли ку 
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од прет ход них го ди на, Ми ни стар ство ни је из дво ји ло по себ на сред ства за из да ва-
ње Ма ти чи них на уч них ча со пи са, ни ти је упла ти ло уго во ре ни из нос за рад на 
Срп ској ен ци кло пе ди ји у по след ња два квар та ла 2008. го ди не. 

Упр кос на ве де ним про бле ми ма, Ма ти ца је на ста ви ла да оства ру је пла ни ра не 
ак тив но сти. О то ме све до че хи ља де на пи са них стра ни ца, мно штво пу бли ка ци ја, 
на уч них и струч них ску по ва, кон це ра та и про мо ци ја. 

са на ци ја за ду жбин ског зда ња Ма ри је тран да фил

Го ди на 2009. у Ма ти ци срп ској про те кла је у зна ку ве ли ких ин фра струк тур-
них ин ве сти ци ја, ме ђу ко ји ма је по себ но зна чај на са на ци ја за ду жбин ског зда ња 
Ма ри је тран да фил. кров је у пот пу но сти ре кон стру и сан, а оба вљен је и низ дру гих 
гра ђе вин ских ра до ва на овом ре пре зен та тив ном објек ту из гра ђе ном 1912. го ди не. 
кров ни по кри вач је за ме њен но вим еко ло шким етер нит пло ча ма. Из ра ђе не су и 
по ста вље не но ве ку по ле и ли ме не оп шив ке од ква ли тет ног ти та ни јум ског цинк 
ли ма. по ста вље ни су но ви кров ни про зо ри. Ура ђе на је хи дро-, то плот на и звуч на 
изо ла ци ја кро ва. Фа сад не опе ке су очи шће не уз при ме ну но вих ме то да и спе ци-
јал них хе миј ских пре па ра та. За ме њен је ве ћи број оште ће них кон зо ла на фа са ди. 
Дво ри шни део фа са де је осве жен на но ше њем но вог сло ја фа сад не ма се. У пот кро вљу 
су ре кон стру и са не кан це ла ри је струч них са рад ни ка. У том де лу објек та ура ђе на 
је но ва елек тро-, во до вод на и ка на ли за ци о на ин ста ла ци ја. Ин ста ли сан је си стем за 
до ја вљи ва ње по жа ра. ста вље не су у функ ци ју по жар не сте пе ни це. На пра вље на 
су бал кон ска вра та на за ба ту, за слу чај хит не ева ку а ци је љу ди и до ку мен та ци је. 
по ста вље на је но ва ин ста ла ци ја за ко ри шће ње са вре ме не ин фор ма тич ке и те ле-
ко му ни ка ци о не опре ме. У јед ној од ку по ла је на пра вље на са вре ме на мул ти ме ди-
јал на са ла са 30 ме ста и га ле ри јом за сме штај про мо тив ног ма те ри ја ла и из ло жбе-
них екс по на та. 

ра до ви на са на ци ји за ду жбин ског зда ња Ма ри је тран да фил фи на си ра ни су 
сред стви ма из бу џе та Ауто ном не по кра ји не вој во ди не и, ма њим де лом, из из вор-
них при хо да Ма ти це срп ске. спо ра зу мом за кљу че ним 2008. го ди не би ло је пред-
ви ђе но да Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој ср би је и по кра јин ски се-
кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој Ап вој во ди не за те на ме не из дво је по 
21.011.500 ди на ра. Ме ђу тим, ми ни стар ство, због сма ње ња рас по ло жи вих бу џет-
ских сред ста ва, ни је би ло у мо гућ но сти да ис пу ни оба ве зу. сред ства ко ја су не до-
ста ја ла обез бе ди ло је по кра јин ско из вр шно ве ће. Ауто ном на по кра ји на вој во ди на 
је та ко за ре кон струк ци ју објек та из дво ји ла укуп но 42.023.000 ди на ра. 

по себ на ко ми си ја за јав не на бав ке пу тем јав ног тен де ра, у скла ду са За ко ном 
о јав ним на бав ка ма, за из во ђа ча ра до ва ода бра ла је ком па ни ју Dri naCo op из Но вог 
са да. Над зор су вр ши ли овла шће ни пред став ни ци За во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре Гра да Но вог са да и За во да за из град њу гра да. Фа зни из ве шта ји и за вр шни 
из ве штај о са на ци ји објек та раз ма тра ни су и усво је ни на сед ни ца ма пред сед ни-
штва, Над зор ног од бо ра, Из вр шног од бо ра и Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске. 

Но ви мо дел фи нан си ра ња на уч них про је ка та и пе ри о дич них из да ња

У 2009. го ди ни за по че та је при ме на но вог мо де ла фи нан си ра ња про грам ских 
ак тив но сти Ма ти це срп ске у обла сти на у ке на осно ву до го во ра са ми ни стром за 
на у ку и тех но ло шки раз вој и пот пред сед ни ком вла де ре пу бли ке ср би је за европ-
ске ин те гра ци је, го спо ди ном Бо жи да ром Ђе ли ћем, ко ји је по стиг нут кра јем 2008. 
го ди не при ли ком ње го ве по се те Ма ти ци срп ској. спо ра зу мом је пред ви ђе но да ће 
Ми ни стар ство по чев од 2009. го ди не фи нан си ра ти на уч не про јек те и по себ на из-
да ња Ма ти це срп ске ми мо ре дов ног кон кур са у скла ду са За ко ном о Ма ти ци срп-
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ској. На тај на чин је си стем ски и ду го роч но ре шен про блем фи нан си ра ња тог де ла 
про грам ских ак тив но сти. 

Ма ти ца срп ска се оба ве за ла да Ми ни стар ству за сва ку ка лен дар ску го ди ну 
до ста ви план и про грам ра да, а на кра ју го ди не и за вр шни из ве штај о ра ду са де-
таљ ним фи нан сиј ским из ве шта јем. 

то ком 2009. го ди не са чи ње на су де таљ на Оп шта пра ви ла о ор га ни зо ва њу и 
фи нан си ра њу на уч но и стра жи вач ких и раз вој них про је ка та Ма ти це срп ске. 

Фи нан сиј ска и ор га ни за ци о на по др шка Гра да Но вог са да

Укуп ној фи нан сиј ској кон со ли да ци ји Ма ти це срп ске зна чај но је до при нео и 
Град Но ви сад. 

На кон све ча но сти по во дом 145 го ди на од пре се ље ња Ма ти це срп ске из пе-
ште у Но ви сад, ко ја је одр жа на у па ла ти пла то не ум ма ја 2009. го ди не, и по се те 
гра до на чел ни ка Но вог са да го спо ди на Иго ра па вли чи ћа Ма ти ци срп ској упра ва 
Но вог са да је за про грам ске ак тив но сти Ма ти це срп ске у дру гој по ло ви ни 2009. 
го ди не, ре ба лан сом бу џе та, пред ви де ла 1.600.000 ди на ра. До го во ре но је да Град 
Но ви сад и убу ду ће фи нан си ра ак тив но сти Ма ти це срп ске у обла сти кул ту ре и 
ме ђу на род не са рад ње. 

Упра ва гра да је, та ко ђе, фи нан сиј ски и ор га ни за ци о но по др жа ла ре ста у ра-
ци ју са лон ског на ме шта ја у за ду жбин ском зда њу Ма ри је тран да фил. 

Но ви обје кат на тр гу Ма ри је тран да фил бр. 24 у Но вом са ду

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске ко ја је одр жа на 12. мар та 2007. 
го ди не до не се на је Од лу ка да се на ме сту до тра ја ле Ма ти чи не за ду жбин ске згра-
де, у Но вом са ду, трг Ма ри је тран да фил 24 (За ду жби на Ду ша на и ве ли ми ра Бу-
гар ског), у скла ду са Ур ба ни стич ким пла ном, из гра ди но ва згра да у ци љу да се 
обез бе ди ква ли те тан ма га цин ски про стор за сме штај из да ња Ма ти це срп ске, по-
слов ни и дру ги про стор, а пред сед ни штво Ма ти це срп ске је овла шће но да у том 
прав цу пред у зи ма све по треб не рад ње.

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да Ма ти ца срп ска ни је има ла соп стве них сред-
ста ва да фи нан си ра из град њу, пред сед ни штво је од лу чи ло да, са гла сно Од лу ци 
Управ ног од бо ра, по зо ве ин ве сти то ре ко ји су за ин те ре со ва ни за град њу. по тен-
ци јал ним ин ве сти то ри ма пред ло же но је да им Ма ти ца срп ска усту пи пар це лу и 
објек те на пред мет ној ло ка ци ји, а да они Ма ти ци срп ској из гра де и по си сте му „кључ 
у ру ке” пре да ју део но во и згра ђе ног објек та на ис тој ло ка ци ји и да у том сми слу 
са чи не по ну де.

са чи ње на је тех нич ка до ку мен та ци ја ра ди при ба вља ња по ну да и уру че на за-
ин те ре со ва ним ин ве сти то ри ма. Осам по тен ци јал них иве сти то ра је пре у зе ло тех нич-
ку до ку мен та ци ју. У оста вље ном ро ку пи са не по ну де су до ста ви ли: „пре зи дент” 
д. о. о., Гп „Ди ја го на ла”, сЗр „Ди на ми ка” и Гп „Зла ти бор”, сви из Но вог са да.

це не ћи по ну ђе не усло ве, бо ни тет по ну ђа ча, ре фе рент ну ли сту по ну ђа ча, њи-
хо ву тех нич ку опре мље ност, сте пен об ра ђе но сти по ну де и дру го, на кон из вр ше не 
по себ не про ве ре бо ни те та по ну ђа ча пред сед ни штво је оце ни ло да је нај по вољ ни ју 
по ну ду да ла фир ма „пре зи дент” д. о. о. пред сед ни штво Ма ти це срп ске је на сед-
ни ци ко ја је одр жа на 23. апри ла 2007. го ди не до не ло од лу ку да се при хва ти по ну-
да „пре зи дент” д. о. о. и да се при пре ми пред лог тек ста уго во ра. рок за за вр ше так 
згра де и пре да ју кљу че ва био је 12 ме се ци од пот пи си ва ња уго во ра са ЗИГ. све 
тро шко ве у ве зи са из ра дом про јект но тех нич ке до ку мен та ци је, при ба вља ња до-
зво ла, до при но са за при пре му и уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта, ове ром уго во-
ра, по ре зом на пре нос ап со лут них пра ва и дру го сно си „пре зи дент” д. о. о.
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Из вр ше но је пре се ље ње Ма ти чи них књи га из ма га ци на на тр гу Ма ри је 
тран да фил 24 у Че шки ма га цин и у ма га цин у Ули ци Ла сла Га ла бр. 6. 

„пре зи дент” д. о. о. је за вр шио ра до ве у сеп тем бру и на кон из вр ше ног тех нич-
ког пре гле да и до би ја ња упо треб не до зво ле у но во и згра ђе ном објек ту у Но вом са ду, 
трг Ма ри је тран да фил 24 и 24/а, пре нео Ма ти ци срп ској у вла сни штво стан број 
2 на пр вом спра ту у по вр ши ни од 88 м2, ло кал Л1 у по вр ши ни од 25 м2, ло кал Л2 
у по вр ши ни од 23 м2, ло кал Л3 у по вр ши ни од 31 м2, три ма га цин ска про сто ра у 
су те ре ну у по вр ши ни од 139 м2, 40 м2 и 83 м2, три га ра же од 16 м2, 13 м2 и 16 м2.

Због не до ста та ка основ ног уго во ра са ин ве сти то ром, на кон раз ма тра ња пред-
ло га и од лу ка пред сед ни штва, Од бо ра за прав на и ста ту тар на пи та ња, Над зор ног 
од бо ра, Из вр шног и Управ ног од бо ра, 2. ју на 2011. го ди не пот пи сан је анекс уго-
во ра са ин ве сти то ром, на кон че га је при сту пље но укњи жби не крет ни на на име 
Ма ти це срп ске, чи ме је за о кру жен овај прав ни по сао. 

Оста ла имо ви на Ма ти це срп ске

У то ку про те кле че ти ри го ди не из да ти су: 2009. го ди не про стор не ка да шње 
ан ти квар ни це и кан це ла ри је у при зе мљу згра де Ма ти це срп ске, 2010. го ди не стан 
и ло ка ли у објек ту на тр гу Ма ти је тран да фил 24. ре ша ва на су спор на пи та ња у 
ве зи са пла ћа њем за куп ни не и одр жа ва ња про сто ра ку ће, за ду жби не Ла за ра стој-
ко ви ћа. За куп ци Ма ти чи не имо ви не у ср бо бра ну ре дов но су из вр ша ва ли уго во-
ре не оба ве зе. На овај на чин Ма ти ца срп ска је ус пе ла да оства ри соп стве не при хо-
де ко ји су на док на ди ли раз ли ку из ме ђу по ве ћа них тро шко ва услед по ра ста це на и 
не про ме ње ног из но са сред ста ва ко ја су опре де ље на Бу џе том ре пу бли ке ср би је за 
те на ме не. 

До бро тво ри су као и увек по ка за ли ве ли ко раз у ме ва ње за рад и ак тив но сти 
Ма ти це срп ске. До бри чин стви ма по је дин ци и уста но ве до при но се да Ма ти ца срп-
ска, у овим те шким вре ме ни ма, до би је по моћ и по др шку у сво јим по ду хва ти ма.

Дан до бро тво ра Ма ти це срп ске уста но вљен је 26. де цем бра 2011. го ди не. Овом 
све ча но шћу Ма ти це срп ска ће сва ке го ди не уго сти ти сво је до бро тво ре и уру чи ти 
им при год не за хвал ни це. 

вра ћа ње на ци о на ли зо ва не имо ви не 

Го ди не 2011. фор ми ра на је рад на гру па за по вра ћај (ре сти ту ци ју) за ду жбин-
ске имо ви не у са ста ву: проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп-
ске, го спо дин Ни ко ла стој шић, пред сед ник еко ном ског од бо ра, го спо дин Жив ко 
ки се лич ки, пред сед ник Над зор ног од бо ра, го спо дин Јо ван Чу ла је вић, пред сед-
ник од бо ра за прав на и ста ту тар на пи та ња, и Бо ри вој Ју ри шин, по моћ ник управ-
ни ка по сло ва Ма ти це срп ске. рад на гру па је одр жа ла де се так рад них са ста на ка. 
У ме ђу вре ме ну је ра ђе но на при ку пља њу ре ле вант них ин фор ма ци ја и до ку ме на-
та. та ко ђе, во ђе ни су раз го во ри на те ре ну са са да шњим ко ри сни ци ма на ци о на ли-
зо ва не имо ви не, као и са пред став ни ци ма ло кал них за јед ни ца и ор га на др жав не 
вла сти. 

Из вр ше на је пре ре ги стра ци ја ак тив них за ду жби на код Аген ци је за при вред-
не ре ги стре. Име но ва ни су чла но ви и пред сед ни ци за ду жбин ских од бо ра као и 
при вре ме ни упра ви тељ за ду жбин ских има ња. са чи њен је и усво јен де та љан ела-
бо рат о осни ва њу Ре ги о нал ног цен тра за ор ган ску по љо при вре ду Бог дан Дун ђер
ски на има њу Фан таст у са рад њи са Уни вер зи те том у Но вом са ду, по љо при вред-
ним фа кул те том у Но вом са ду и пИк „Бе чеј”.
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ДРУ ШТВА ЧЛА НО ВА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ
по след њих го ди на углед Ма ти це срп ске је био у по ра сту, што је до ве ло до 

спон та ног фор ми ра ња дру шта ва чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске у ве ћем бро ју 
цен та ра: у Ба ња лу ци, у под го ри ци, Ива њи ци, Ни шу и Ја го ди ни а у то ку je ор га-
ни зо ва ње та квог дру шта ва у Бач кој па лан ци. Мати цa је спрем на на ус по ста вља-
ње про грам ске са рад ње с та квим дру штви ма у оби му ко ји струч но и ква ли тет но 
успе да оства ри.

Од по себ ног зна ча ја за ми си ју Ма ти це срп ске и ње но по сто ја ње у са да шњем 
вре ме ну је су два осно ва на дру штва:

ДрУ ШтвО ЧЛА НО вА МА тИ це срп ске У ре пУ БЛИ цИ срп скОЈ

У Ба њалу ци је 7. ју ла 2010. го ди не осно ва но Дру штво чла но ва Ма ти це срп ске 
у ре пу бли ци срп ској. За пред сед ни ка скуп шти не Дру штва иза бра на је ака де мик 
сне жа на са вић, про фе сор прав ног фа кул те та у Ба њалу ци, а за за ме ни ка пред сед-
ни ка скуп шти не проф. др Миљ ко Шин дић. За чла но ве Управ ног од бо ра иза бра ни 
су: др Мла ден Шу ка ло, про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Ба њалу ци, ран ко ри со-
је вић, књи жев ник, ди рек тор На род не и Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Ба ња лу ци, 
мр Зо ран пе ја ши но вић, про фе сор, пу бли ци ста, ди рек тор Гим на зи је у Ба ња лу ци, 
ака де мик Дра го Бран ко вић, де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Ба њалу ци, ран ко па-
вло вић, књи жев ник, Ба њалу ка, сло бо дан На гра дић, про фе сор, пу бли ци ста Ба ња-
лу ка, др Љи ља на Ше во, про фе сор Ака де ми је умјет но сти у Ба њалу ци, др Мла ден-
ко са џак, исто ри чар, књи жев ник, де кан Фи ло ло шког фа кул те та у Ба њалу ци, др 
Бран ко Ле тић, исто ри чар, књи жев ник, про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ис точ-
ном са ра је ву. За чла но ве Над зор ног од бо ра иза бра ни су: др Ду шко Јак шић, ди рек -
тор еко ном ског ин сти ту та, Ба њалу ка, др вла ди мир Лу кић, про фе сор Ар хи тек тон -
ско-гра ђе вин ског фа кул те та у Ба њалу ци, мр Љи ља на Лу кић, про фе сор, исто ри чар 
књи жев но сти, Би је љи на, Ни ко ла Аса но вић, про фе сор, Би ле ћа, ака де мик ра де Ми-
хаљ чић, про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ба њалу ци, Ни ко ла Га лић, исто ри чар 
умет но сти, Му зеј са вре ме не умет но сти у Ба њалу ци.

За пред сед ни ка Дру штва је јед но гла сно иза бран проф. др Мла ден Шу ка ло, 
за пот пред сед ни ке ран ко ри со је вић и мр Зо ран пе ја ши но вић, а за ге не рал ног се-
кре та ра ака де мик Дра го Бран ко вић. 

На осни вач кој скуп шти ни Дру штва уче шће су узе ли пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир по пов и ге не рал ни се кре тар Ду шан Ни ко лић.

ДрУ ШтвО ЧЛА НО вА МА тИ це срп ске У цр НОЈ ГО рИ

У под го ри ци је 17. ју ла 2010. го ди не осно ва но Дру штво чла но ва Ма ти це 
срп ске у цр ној Го ри. За пред сед ни ка Дру штва иза бра на је проф. др ра дој ка вук-
че вић, про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду и Уни вер зи те та Ме ди те ран у 
под го ри ци, а за пот пред сед ни ка Дру штва доц. др Дра го пе ро вић, про фе сор Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Ник ши ћу. За чла но ве Управ ног од бо ра иза бра ни су: доц. др 
вла ди мир Бо жо вић, про фе сор при род но-ма те ма тич ког фа кул те та у под го ри ци, 
проф. др Је ли ца сто ја но вић, про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник ши ћу, Но-
ви ца Ђу рић, књи жев ник и но ви нар у под го ри ци, проф. то дор Жи ва ље вић, књи-
жев ник у под го ри ци, др ву кић Илин чић, исто ри чар у под го ри ци, др Ду шан кр цу-
но вић, про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник ши ћу, проф. Ма ри ја Ла ла то вић, 
фи зи чар у Ник ши ћу, проф. ве се лин Ма то вић, књи жев ник у Ник ши ћу, проф. др вла-
ди мир пе шић, про фе сор при род но-ма те ма тич ког фа кул те та у под го ри ци, доц. мр 
Мир ко то љић, гра фи чар у тре би њу, др Го ран ко мар, ле кар и исто ри чар у Хер цег 
Но вом, мр Ни ко ла Ми ро је вић, те о лог у Ник ши ћу.
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За чла но ве Управ ног од бо ра иза бра ни су: проф. др ра дој ка вук че вић, пред сед-
ник Дру штва, доц. др Дра го пе ро вић, пот пред сед ник Дру штва, и Бла жо па по вић, 
ге не рал ни се кре тар Дру штва. За чла но ве Над зор ног од бо ра иза бра ни су: др Дра га 
Бо јо вић, про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник ши ћу, доц. мр сре тен Ми ла то вић, 
ва јар у тре би њу, и сло бо дан Дра го вић, ар хи тек та на све том сте фа ну.

За ге не рал ног се кре та ра Дру штва иза бран је Бла жо по по вић, ин же њер у Ник-
ши ћу. 

На осни вач кој скуп шти ни Дру штва уче шће су узе ли пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир по пов, пот пред сед ник проф. др сло бо дан Ћур чић и 
управ ник по сло ва Је ле на ве се ли нов.

ДрУ ШтвО ЧЛА НО вА МА тИ це срп ске У ИвА њИ цИ

Kонст ит утивна сед ни ца Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске у Ива њи ци одр-
жа на је 4. сеп тем бра 2010. го ди не. Ини ци ја то ри осни ва ња Дру штва би ли су проф. 
др Бран ко ра кић, Зо ран ву чи ће вић и кул тур на де цен тра ли за ци ја ср би је. За пред-
сед ни ка Дру штва је иза бран проф. др Бран ко ра кић. сед ни ци су у име Ма ти це 
срп ске при су ство ва ли ака де мик Че до мир по пов и Бо ри вој Ју ри шин.

ДрУ ШтвО ЧЛА НО вА МА тИ це срп ске У ЈА ГО ДИ НИ

У згра ди по мо рав ског окру га у Ја го ди ни у су бо ту 3. де цем бра 2011. го ди не 
Ма ти ца срп ска је при су ство ва ла све ча но сти Осни вач ке скуп шти не Дру штва чла но-
ва Ма ти це срп ске у Ја го ди ни. За пред сед ни ка Дру штва иза бран је Зо ран Мар ко вић, 
за пот пред сед ни ка др пре драг Ја шо вић и за ге не рал ног се кре та ра Дру штва Ми лан 
Маљ ко вић. по ред то га, иза бра ни су и Управ ни и Над зор ни од бор Дру штва.

На све ча но сти упри ли че ној тим по во дом го во ри ли су пред сед ник Ма ти це 
срп ске, ака де мик Че до мир по пов о Ма ти ци срп ској и ње ној де лат но сти, пот пред-
сед ник Ма ти це срп ске проф. др сло бо дан Ћур чић о струк ту ри Ма ти це срп ске, 
глав ни уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске и Срп ске ен ци кло пе ди је проф. др Дра-
ган ста нић о Срп ској ен ци кло пе ди ји и из да вач кој де лат но сти Ма ти це срп ске и 
управ ник по сло ва Ма ти це срп ске Је ле на ве се ли нов о по ло жа ју, струк ту ри и де-
лат но сти осно ва ног Дру штва у од но су на Ма ти цу срп ску. 

пре глед ак тив но сти дру шта ва:
Удру же ње чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске у ки кин ди ор га ни зо ва ло је 

про мо ци ју III и IV то ма Срп ског би о граф ског реч ни ка 20. ок то бра 2009. го ди не у 
све ча ној са ли оп шти не ки кин да. књигe су пред ста ви ли: ака де мик Че до мир по-
пов, проф. др слав ко Гор дић, мр Алек сан дра Но ва ков и Дра ган ту бић.

Ма ти цу срп ску су 28. ја ну а ра 2011. го ди не по се ти ли чла но ви Ма ти це срп ске 
из Ја го ди не. Мар ка Маљ ко ви ћа, ди рек то ра До ма уче ни ка из Ја го ди не, и Го ра на Ми-
ло са вље ви ћа, на чел ни ка по мо рав ског управ ног окру га, при ми ли су пред сед ник 
Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
слав ко Гор дић и Је ле на ве се ли нов, управ ни ца по сло ва Ма ти це срп ске. 

Дру штво чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске у цр ној Го ри при ре ди ло је 12. 
мар та 2011. го ди не у па ро хиј ском до му у Ник ши ћу пред ста вља ње пр вог ко ла Ан то-
ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це 
срп ске. Го во ри ли су глав ни и од го вор ни уред ник Ми ро вук са но вић и про фе со ри 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник ши ћу Ли ди ја то мић и Го ран ра до њић.

Дру штво чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске у цр ној Го ри при ре ди ло је 13. 
мар та 2011. го ди не у под го ри ци пред ста вља ње пр вог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је 
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. Го во ри ли 
су глав ни и од го вор ни уред ник Ми ро вук са но вић, проф. др Ли ди ја то мић и проф. 
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др Го ран ра до њић. све ча но сти су при су ство ва ли ам ба са дор ср би је у цр ној Го ри 
Зо ран Лу то вац, пред сед ник Но ве срп ске де мо кра ти је Ан дри ја Ман дић и мно ги 
углед ни под го рич ки кул тур ни рад ни ци и књи жев ни ци.

Дру штво чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске у цр ној Го ри при ре ди ло је 14. 
мар та 2011. го ди не у Дво ра ни „парк” у Хер цег Но вом пред ста вља ње пр вог ко ла 
Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма-
ти це срп ске. Го во ри ли су глав ни и од го вор ни уред ник Ми ро вук са но вић, проф. 
др Ли ди ја то мић и др Го ран ко мар. све ча но сти је при су ство вао гра до на чел ник 
Хер цег Но вог Де јан Ман дић и дру ге ис так ну те јав не лич но сти.

У то ку дво днев ног бо рав ка у Ба ња лу ци у ре пу бли ци срп ској 18. и 19. апри-
ла 2011. го ди не пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић обра тио се 
по здрав ном реч ју скуп шти ни Дру штва Ма ти це срп ске у ре пу бли ци срп ској, по том 
је го во рио са до пи сним чла ном сА НУ и глав ним уред ни ком Из да вач ког цен тра 
Ма ти це срп ске Ми ром вук са но ви ћем на про мо ци ји еди ци је Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти и при су ство вао про мо ци ји ро ма на ран ка ри со је ви ћа Го спод ска 
ули ца, чи ји је из да вач Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске.

Ма ти цу срп ску су 20. ју ла 2011. го ди не по се ти ли пред став ни ци Дру штва 
чла но ва Ма ти це срп ске из Зре ња ни на Ми лан Бје ло гр лић, На да Бо рош и Ду шан 
ра дак. Го сте су при ми ли пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов и 
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. са стан ку је при су-
сто ва ла управ ник по сло ва Ма ти це срп ске Је ле на ве се ли нов.

пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић и управ ник по сло ва Ма ти це срп ске Је ле-
на ве се ли нов по се ти ли су 25. ју ла 2011. го ди не Дру штво чла но ва Ма ти це срп ске 
у Зре ња ни ну. том при ли ком во ђе ни су раз го во ри о про грам ским ак тив но сти ма 
Дру штва и о мо гу ћим до на ци ја ма том дру штву. 

пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир по пов и пот пред сед ник Ма-
ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић при су ство ва ли су 3. сеп тем бра 2011. го ди не 
ма ни фе ста ци ји „Ну ши ћи ја да” у Ива њи ци. том при ли ком, пред ста ви ли су про-
грам ске ак тив но сти Ма ти це срп ске и раз го ва ра ли о мо гућ но сти ма са рад ње са 
Дру штвом чла но ва Ма ти це срп ске у Ива њи ци. На књи жев ном ма ти неу по све ће-
ном Иви Ан дри ћу (по во дом 50 го ди на од до де ле Но бе ло ве на гра де за књи жев ност 
овом књи жев ни ку), пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др слав ко Гор дић пред-
ста вио је књи гу о Иви Ан дри ћу, об ја вље ну у еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. 

У Ма ти ци срп ској је 22. но вем бра 2011. го ди не одр жа на про мо ци ја дру гог 
из да ња књи ге Пр ви срп ски на род ни од бор 1918. го ди не – Ује ди ње ње Ми ла на Ђу-
ка но ва у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске из Зре-
ња ни на. О књи зи су го во ри ли проф. др Љу бо мир ка кр кљуш, др Дра го ње го ван и 
Ми лан Бје ло гр лић.

Ма ти ца срп ска и Удру же ње чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске ки кин да 
ор га ни зо ва ли су 8. де цем бра 2011. го ди не пред ста вља ње но вих из да ња Ма ти це 
срп ске и Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске у кон церт ној са ли На род ног му зе ја у 
ки кин ди. О из да вач кој де лат но сти Ма ти це срп ске и Из да вач ког цен тра Ма ти це 
срп ске у 2011. го ди ни го во рио је проф. др слав ко Гор дић, о пе том то му Срп ског 
би о граф ског реч ни ка глав ни уред ник ака де мик Че до мир по пов, о Срп ској ен ци
кло пе ди ји уред ник проф. мр Не над Осто јић. Управ ни ца по сло ва Ма ти це срп ске Је-
ле на ве се ли нов упо зна ла је при сут не са ра дом до са да осно ва них удру же ња чла-
но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске, ис та кла да је ки кинд ско удру же ње нај ста ри је и 
под ста кла чла но ве на ак тив ни ју са рад њу са Ма ти цом срп ском.

_______________
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ИЗВЕШТАЈ О ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ РАДУ
БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

(2008–2011)
САЖЕТАК

Библиотека Матице српске (БМС) у протеклом четворогодишњем периоду 
(2008–2011) наставила је да се успешно развија, повезујући и негујући континуи
тет и склад богатог историјског наслеђа средишњег места старе и ретке српске 
књиге са захтевима модерног информатичког времена и потребама својих ко
рисника. БМС је радила у складу са својом националном, културном, научном и 
просветном мисијом и темељним опредељењима свог оснивача, Матице српске, 
сагласно законским и подзаконским прописима.

Народна скупштина Републике Србиjе донела jе 14. јула 2011. године 3 закона 
из области библиотекарства: Закон о библиотечкоинформационоj делатности, 
Закон о староj и реткоj библиотечкоj грађи и Закон о обавезном примерку публи
кациjа (примењује се од 24. октобра 2011. године). Овим законима први пут је 
уређен статус БМС као установе културе од националног значаја. Сагласно поло
жају и угледу установе, утврђене су надлежности, права и обавезе БМС, чија се 
делатност финансира из буџета Републике Србије преко Министарства култу
ре. БМС обавља матичне функције за Војводину и прима обавезни примерак публи
кација из Србије, који чува као културно добро.

Део средстава обезбедило је Министарство за науку и технологију. Матичне 
функције су финансиране преко Покрајинског секретаријата за културу.

*
Управни одбор је одржао 8 седница на којима је размотрио и усвојио: за

писнике са претходних седница, извештаје о раду и годишње рачуне БМС за 2007, 
2008, 2009. и 2010. годину, четворогодишњи извештај о раду (2004–2007), финан
сијске планове БМС за 2009, 2010. и 2011. годину, програме рада БМС за 2009, 2010, 
2011. и 2012. годину, ребалансе финансијских планова за 2008, 2009. и 2010. годи
ну, планове набавки за 2008, 2009, 2010. и 2011. годину, ребалансе планова набавки 
за 2008, 2009, 2010. и 2011. годину, продужење радног односа Миру Вуксановићу, 
управнику Библиотеке, информацију о радовима на згради, информације: о Закону 
о култури, припреми Закона о обавезном примерку и другим законима, примени 
Закона о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2009. годину, примени За
кона о култури и правилницима, донео Статут Библиотеке и Пословник о раду 
Управног одбора. 

Надзорни одбор је одржао 4 седнице на којима је размотрио годишње рачуне 
БМС за 2007, 2008, 2009. и 2010. годину, финансијске планове БМС за 2008, 2009, 
2010. и 2011. годину, планове набавки за 2008, 2009, 2010. и 2011. годину, предло
жио Управном одбору да ове документе усвоји и донеo Пословник о раду.

*
БМС је наставила послове уређења, заштите и презентације својих збирки 

старе и ретке књиге и легата. Публиковане су 13, 14. и 15. књига у оквиру серије 
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„Ћирилске рукописне књиге БМС” (Душанов законик: Борђошког, Николајевићев, 
текелијин, стратимировићев и ковиљски рукопис; Номоканони епитимијни; про-
лози. службе и житија). У Eдицији „Каталог старих и ретких књига БМС” обја
вљене су 2 књиге (Објављенија БМс 1791–1866 и Огласи БМс 1803–1867).

*
БМС данас има више од 3.500.000 публикација, а у периоду 2008–2011. свим 

видовима набавке (обавезни примерак, куповина, размена, поклон, депозит) приба
вила је и у своје збирке укључила 303.325 јединица. Обавезним при мерком примљено 
је 194.057, куповином 10.374, разменом 23.389, поклоном 74.676 и депозитом 859 
публикацијa. БМС је обавезни примерак размењивала са Народном библиотеком 
Србије (НБС) у Београду, а слала га је и Централној народној библиотеци „Ђурђе 
Црнојевић” на Цетињу, Народној и универзитетској библиотеци републике Српске 
у Бањалуци и Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић” у Београду. Пре
остале публикације из обавезног примерка намењене су Народној и универзитет
ској библиотеци „Иво Андрић” у Приштини, односно Косовској Митровици, за 
поклоне другим домаћим библиотекама и за размену са библиотекама у иностран
ству. Из иностранства разменом примљене су 22.943 пуб ли кације, а из наше земље 
446. Иностраним партнерима, лекторатима за српски језик и српским библио
текама у иностранству послате су 33.434 публикације, а партнерима у земљи 
3.349 публикација. БМС је на поклон примила 74.646 публикација. Депозитом ФАО 
и Унеско прибављено је 859 публикација. БМС је примила на поклон библиотеку 
академика Дејана Медаковића о бароку са 2.330 публикација.

*
Настављен је рад у систему узајамне каталогизације у оквиру пројекта Вир

туелна библиотека Србије (ВБС) чији је носилац НБС, а чију главнину чини база 
БМС. 

Ажурно је обављана именска, предметна и децимална обрада публикација 
из текућег прилива, а настављена је и ретроспективна обрада и ревизија публи
кација о којима се подаци налазе у лисним каталозима. У електронски каталог 
БМС укупно је унето 223.614 нових записа. У локалној електронској бази БМС 31. 
децембра 2011. године била су укупно 1.191.232 записа (841.058 за књиге, 29.822 за 
периодику, 242.987 за прилоге из часописа и новина и 77.365 за публикације посеб
них збирки).

*
БМС је одржавала свој сајт на интернет адреси www.bms.rs.

*
Настављен је пројекат ревизије и ретроспективне обраде са књигом у руци 

(конверзија каталога), започет 1992. године. До сада је обављена ревизија и ретро
спективна обрада укупно 663.309 публикација.

*
У периоду 2008–2011. у БМС су учлањена 19.933 читаоца. У читаоницама ко

ришћене су 147.122 публикације. Реализовано је 9.760 захтева за међубиблиотечку 
позајмицу. Топографски су евидентиране 148.823 књиге, 18.311 годишта часописа 
и недељних листова са 113.741 бројем и 3.643 месечна комплета дневних листова 
са 99.321 бројем. 

*
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У Рефералном центру БМС обављено је 712 тематских претраживањa из 
страних база података (базе података на компактдисковима, сервиси КоБСОНа, 
интернет, DIALOG) и издвојенo je 1.598 чланка до нивоа апстракта и 670 члана
ка у пуном тексту. Међубиблиотечком позајмицом из иностранства (SUBITO, 
British Library и друге стране библиотеке) позајмљена је 1.581 публикација. Обавље
но је 1.071 претраживање цитираности у Индексима научних цитата на захтев 
корисника и нађена су 31.292 цитата и самоцитата, а посебно је праћена цити
раност радова на међународним пројектима. За међународну базу AGRIS унето 
је 8.947 записа.

*
У оквиру пројекта (према уговору с Покрајинским секретаријатом за науку) 

„Израда прегледа цитираности научних истраживача на територији Аутоном
не покрајине Војводине према бази Science Citation Index, WOS, до децембра 2008. 
године” укупно су истражена 3.124 истраживача, пронађено је укупно 30.428 ци
тата и 10.915 самоцитата. Резултати истраживања су предати Покрајинском 
секретаријату за науку и технолошки развој, чиме је пројекат окончан. 

*
Обављена је конзервација 89.905 и рестаурација 90.193 странице старих и 

ретких књига. Урађено је 220.418 микроснимака. Рађени су послови заштите кул
турних добара Архива САНУ и Педагошког музеја из Београда, Архива САНУ из 
Сремских Карловаца, Библиотеке Српске Патријаршије из Београда, Галерије Ма
тице српске, Градске библиотеке и Музеја Војводине из Новог Сада, Историјског 
архива и Библиотеке Народног музеја из Зрењанина и Беочинске фабрике цемента.

*
Дигитализација је настављена снимањем збирки српских штампаних књига 

18. и 19. века и Заставе. Укупно су урађена 201.569 дигитална снимка. 
На сајту БМС, www.bms.rs, 20. септембра 2011. године постављена је пре

зентација Дигитална БМС. 
У Дигиталну БМС на крају 2011. године укључене су 1.602 публикације 

(142.698 дигиталних страница).

*
Поводом стогодишњице објављивања првог Андрићевог рада (Босанска вила, 

30. септембар 1911) и педесетогодишњице Андрићеве Нобелове награде (Сток
холм, 1961), објављена је Библиографија Иве Андрића, капитално заједничко издање 
Задужбине Иве Андрића, САНУ и БМС, рађено у БМС. Библиографија окупља 15.647 
јединица на 49 језика, и то 5.779 Андрићевих књига и прилога, као и 231 књигу и 
9.637 текстова о њему.

*
У пројекту заштите књига ризнице манастира Крушедол урађена је конзер

вација и рестаурација 17 раритетних књига са преко 8.000 страница. Посао је 
финансиран из буџета Војводине.

*
У периоду 2008–2011. БМС је обављала матичне послове за библиотеке у Вој

во дини у складу са својим обавезама из домена матичних функција. Организовани 
су стручни испити за библиотекаре војвођанских библиотека, које је положило 
179 кандидата.
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*
Пригодним тематским изложбама и пратећим каталозима 2008, 2009. и 2010. 

године, а електронским изложбама у 2011. години, БМС је обележила више зна
чајних годишњица из наше и светске културне баштине.

*
БМС је наставила да објављује књиге и друга издања у својим редовним еди

цијама. Приређивала је промоције нових публикација.

*
Поводом 1.000.000 записа у електронском каталогу БМС 10. октобра 2008. 

организован је свечани скуп који је отворила проф. др Марија Клеут, председник 
Управног одбора БМС, беседу „Милион записа” рекао је Миро Вуксановић, управник 
БМС, а поздравне речи упутили су Небојша Брадић, министар културе, и Милорад 
Ђурић, покрајински секретар за културу.

*
Укупан број запослених је 150 радника.
Председник Управног одбора БМС је проф. емеритус др Марија Клеут. Члано

ви Управног одбора су др Драган Станић, Лаза Ћурчић, мр Душица Грбић и Ђорђе 
Виловски. 

Председник Надзорног одбора БМС је Дејан Живанац, а чланови Боривој Ју
ришин и Радован Мићић.

Управник БМС је дописни члан САНУ Миро Вуксановић, а заменик Новка 
Шокица Шуваковић.

Секретар и руководилац Одељења општих послова је Милена Мирић.
Руководилац Одељења за стару и ретку књигу и легате је мр Душица Грбић, 

Одељења за набавку и размену публикација Радивој Додеровић (од 1. новембра 
2011. Мирослав Алексић), Одељења каталошкобиблиографске обраде мр Ружица 
Симин Допуђа (од 1. октобра 2008. Марија Јованцаи), Одељења за чување и ко
ришћење пуб ликација Радован Мићић (од 22. децембра 2009. Гордана Ђилас), Оде
љења за матичне послове и Реферални центар мр Бранислава Аврамо вић (од 1. 
јануара 2011. Новка Шокица Шуваковић), Одељења заштите публикација Горан 
Влаховић и Оде љења финансијских послова мр Јелица Грбић.

Свакодневно је праћено коришћење радног времена, а зараде су утврђиване 
на основу индивидуалних доприноса запослених. Сваки радник је подносио лични 
месечни извештај на обрасцу који је сачињен према упутствима Министарства 
културе.

*
Сарадници БМС објавили су више стручних текстова, били су на усаврша

вању у иностранству, радили су у стручним републичким органима, учествовали 
на скуповима.

*
Делатност БМС редовно су пратили дневни и други листови, радио и теле

визијске станице.

*
Управник БМС Миро Вуксановић изабран је за дописног члана САНУ 5. но

вембра 2009. године.
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*
На предлог БМС, њен истакнути стручњак за стару књигу и њену историју 

Лаза Чурчић добио је националну пензију 2011. године, као први библиотекар у 
Србији с таквим признањем.

*
Запослени у БМС добитници су значајних награда: Миро Вуксановић Награ

де „Ђура Даничић”, Јасна Карталовић и Светлана Вучковић Награде „Стојан 
Новаковић”, Марија Јованцаи и Душица Грбић награде за најбољег библиотекара 
у националним библиотекама, Горадана Ђилас Награде „Милица Стојадиновић 
Српкиња” и Награде „Печат вароши сремскокарловачке”.

*
У БМС су уређивана и припремана за штампу сва издања Издавачког цен

тра Матице српске.

стАрА И реткА књИГА И ЛеГАтИ

У наставку се ри је „Ћирилске рукописне књиге БМс” приређене су и објавље-
не 3 књиге каталога рукописа са научним прилозима – књ. 13. Душанов законик: 
Бор ђошког, Николајевићев, Текелијин, Стратимировићев и Ковиљски рукопис, књ. 
14. Номоканони епитимијни и књ. 15. Пролози. Службе и житија.

У наставку едиције „каталог старих и ретких књига БМс” публиковане су 
2 књиге: књ. 6. Објављенија БМС 1791–1866. и књ. 7. Огласи БМС 1803–1867. За 
штам пу је припремана и књ. 8. Разна ситна штампана грађа, која ће бити објав ље-
на 2012. године, чиме ће бити завршено публиковање каталошких описа старих 
српских штампаних књига (књ. 1–5) и ситне штампане грађе (књ. 6–8), из времена 
од прве српске инкунабуле Октоиха првогласника из 1493/94. до издања из 1867. 
године.

Обрађено је 56 српских штампаних књига 18–19. века (41 књига издвојена је 
приликом ретроспективне обраде књига БМс, а 16 књига је приновљено) и 2 но-
вокупљене српске рукописне књиге из 18. века.

Обрађена су 483 наслова (4.644 год., 24.126 бр.) старе српске периодике.
Из збирки књига 16–17. века на страним језицима обрађено је 16 књига, а 62 

записа су редигована. 
Обрађено је 145 старих и ретких словеначких књига, 109 хрватских, 1 маке-

донска, 1 немачка и 2 француске књиге. 
Из збирке илегалне и ратне штампе (Ир фонд) обрађена су 383 наслова пе-

риодике, 33 књиге и 10 јединица ситне штампане грађе. 
Обрађене су 663 књиге и 5 наслова периодике, ретких по критеријуму опре-

ме и неким другим карактеристикама.
Обрађено је 27 копираних књига, чије оригинале не поседује БМс.
У библиотеке целине увршћено је и обрађено 89 књига и 2 наслова периодике 

(11 књига из текелијанума, по 2 књиге платона Атанацковића и Александра сан-
дића, 2 књиге и 1 наслов периодике васе стајића, 2 књиге, 1 наслов периодике и 
7 географских карата Аврама Ђукића и 70 књига Уједињене омладине српске). 
Ове публикације издвојене су из основног фонда БМс приликом ретроспективне 
обраде. За збирку др Иринеја Ћирића и стевана Ћирића обрађено је 13 раритет-
них књига. 

Из Донације Никол и сретена Марића пристигло је 28 књига које су инвента-
рисане, сигниране и обрађене. Из ове збирке обрађено је и 36 наслова периодич-
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них публикација на немачком језику, а 127 записа су допуњена (предметна и де-
цимална обрада). 

За штам пу су при премљене 3 свеске (бр. 6–8) Раскршћа, књижевно-фило-
зофског годишњака сретена Ма ри ћа. У њима је објављен наставак инвентарног 
прегледа књига Донације Никол и сретена Марића, од бр. 5.111 до последње ин-
вентарне јединице 9.401. У свесци бр. 8 публикован је и инвентарни преглед пе-
риодичних публикација те збирке, укупно 779 јединица. 

Из библио те ке владимира Отовића сигниране су и обрађене 54 књиге, 1 ру-
кописни документ, 10 наслова пе рио дичних публикација, 4.074 текста и прилога 
и 15 текстова о његошу (аналитичка обрада). 

Из биб лио теке српске православне велике гимназије у Новом саду, која се 
налази у БМс, обрађено је 1.630 књига и допуњен је 761 запис (укупно до сада 
14.525 записа).

Из библиотеке Бачке епархије обрађено је 374 књи ге и допуњен је 91 запис. 
Обрада књига у овој збирци је завршена (укупно 6.462 записа), а предстоји ин-
вентарисање и сигнирање периодике. 

Обрађена су 1.752 наслова књига и 122 наслова периодичних публикација на 
микрофилму, а 21 запис микрофилмованих књига је допуњен. 

За Дигиталну БМс обрађено је 520 књига.
У Читаоници за раритете издата је на коришћење 4.461 раритетна публика-

ција, 3.028 наслова периодике, 176 публикација за изложбе и 71 микрофилм. Од 
пу бликација из осталих збирки овде је читано 1.014 књига и 476 наслова периодике.

припремљено је и предато на дигитализацију 1.638 српских књига. 
У Одељењу су рађени и пос ло ви који се тичу редовне топографске контроле 

публикација, избора и припреме за књиговезачку заш ти ту, конзерваци ју, рестау-
рацију, микрофилмовање и дигитализацију, откупа књига, инфор ми сања кори сни-
ка, пријема организованих посета, телевизијског снимања и др.

Обављени су и планирани послови везани за обраду и заштиту највреднијих 
књига из ризнице манастира крушедола, поводом пола миленијума од настанка 
манастира. 

НАБАвкА И рАЗМеНА пУБЛИкАцИЈА

У периоду 2008–2011. БМс је свим видовима набавке (обавезни примерак, ку-
по ви на, размена, поклон, депозит) прибавила и у своје збирке укључила укупно 
303.325 публикација (87.244 књига, 42.486 јединица посебних збирки и 173.595 бро-
јева периодике). Обавезним примерком примљено је 194.057, куповином 10.374, 
разменом 23.389, поклоном 74.646 и депозитом 859 публикација.

Обавезни примерак

Обавезним примерком збирке БМс обогаћене су са 47.258 књига, 130.473 
броја новина и часописа и 16.326 јединице посебних збирки.

Из војвођанских штампарија обавезним примерком примљено је 324.117 пу-
б ли ка ција, а у збирке БМс је укључено 67.002 (17.262 књиге, 41.970 бројева перио-
дике, 7.770 јединица посебних збирки). БМс је обавезни примерак размењивала 
са НБс у Београду и централном народном библиотеком „Ђурђе црно је вић” на 
цетињу, а слала га је Народној и универзитетској библиотеци „петар кочић” у 
Бања луци и Универзитетској библиотеци „светозар Марковић” у Београду. пре-
остале публикације из обавезног примерка намењене су Народној и универзитет-
ској библио те ци „Иво Андрић” у приштини, односно косовској Митровици, за 
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поклоне библиотекама у војводини и румунији и за размену са инос траним би-
блиотекама.

У контактима са издавачима и штампарима прикупљено је 4.229 публика-
ција заосталог обавезног примерка.

Нови Закон о обавезном примерку примењује се од 24. октобра 2011. године.

куповина

БМс је у периоду 2008–2011. куповином употпунила своје збирке са 10.374 
публикације (3.809 књига, 2.274 броја периодике и 3.740 јединица посебних збирки).

координисаном набавком периодике (коБсОН) прибављен је 551 број стра-
них научних часописа.

размена

БМс је наставила сарадњу са више од 320 библиотека и других институција 
у иностранству. На овај начин БМс својим корисницима омогућава да прате књи-
жевну, културну и научну делатност у више од 60 земаља у свету, а слањем књига 
и часописа (пре свега издања Матице српске и БМс) помаже рад стотинак слави-
стичких центара и лектората за српски језик. разменом је примљено укупно 23.389 
публикација, од чега 22.943 из иностраних библиотека и 446 из србије. Иностра-
ним партнерима у размени и лекторатима за српски језик послате су 33.434 публи-
кације, а партнерима у земљи 3.349 публикацијa.

поклон

БМс је примила на поклон 109.217 публикација на разним језицима. Након 
провере, у збирке је укључено 74.646 публикација. преостале публикације, за које 
је утврђено да их БМс поседује, распоређују се за поклоне другим библиотекама 
и за слање у размену. Имена дародаваца редовно се објављују у Вестима, гласилу 
БМс, Годишњаку БМС и Раду Матице српске, а сваком се упућује и захвалница.

БМс је библиотекама и научним радницима послала на поклон укупно 
42.408 публикација.

Библиотекама је упућено на поклон 29.208 публикација и то: 424 књига На-
родној библиотеци „вељко петровић” у Бачкој паланци, 348 књига Народној би-
блиотеци „Др Ђорђе Натошевић” у Инђији, 465 књига ОШ „Лаза костић” у Гакову, 
207 књига Библиотеци „Мирослав Антић” у Мокрину, 436 књига Народној би блио-
теци „Десанка Максимовић” у власотинцу, 1.658 књига Библиотеци Универзите-
та у Новом пазару, 460 књига Огранку Народне библиотеке „вељко петровић” у 
Нештину, 113 књига црквеној библиотеци „Герман Јовановић” у Нештину, 138 
књи га Библиотеци Филолошког факултета у Београду, 130 књига Народној библио-
теци „Доситеј Обрадовић” у старој пазови, 100 књига Народној библиотеци у 
Бе чеју, 140 књига Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић” у ваљеву, 1.018 
књига Универзитетској библиотеци у крагујевцу, 530 књига Библиотеци Универ-
зитета привредна академија у Новом саду, 6.850 књига радио Београду за акцију 
„књига солидарности”, 100 књига волонтерском центру војводине за акцију „Book-
crossing”, 152 књиге српској читаоници у темишвару, 200 књига српском кул-
турно-уметничком друштву „Никола тесла” у пули, 77 књига истуреном одељењу 
ОШ „Милан Мијалковић” на колонији – Јагодина, 100 књига Огранку вукове 
задужбине у Баваништу, 500 књига Библиотеци у српској црњи (посредством 
српског књижевног друштва), 405 књига Библиотеци при цркви свете петке у 
кутлешу, 300 књига ОШ „Иво Лола рибар” у сомбору, 103 књиге Библиотеци Фа-
кул тета спорта и физичког васпитања у Новом саду, 152 књиге Библиотеци прав-
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ног факултета у Новом саду, 350 књига Библиотеци Медицинског факултета у 
Новом саду, 200 књига ОШ „петар кочић” из приједора, 900 књига библиотекама 
косовског поморавља, посредством књижевника Благоја савића, 1.500 књига 
кул турном центру из кладова, 270 књига пУ „радосно детињство” у Новом саду, 
200 књига политехничкој школи у суботици, 160 књига Народној библиотеци 
„симеон пишчевић” у Шиду, 200 књига клиници за психијатрију у Новом саду, 
130 књига Удружењу дистрофичара Београда, 350 књига ОШ „Бранко радичевић” 
у стапару, 300 књига казнено-поправном заводу у Београду – падинска скела, 
600 књига ОШ „вељко Ђуричин” у Јарковцу, 100 књига Народној библиотеци 
„раде Драинац” из прокупља, 70 књига Библиотеци привредне академије у Шап цу, 
150 књига еДУкОНс универзитету у Новом саду, 200 књига катедри за руски 
је зик на Филозофском факултету у Новом саду, 400 књига Народној библиотеци 
„Жарко Зрењанин” у Зрењанину за огранак „Златица”, 155 књига православном 
удружењу „свети сава” у Новом саду, 165 књига Народној библиотеци „Јован по-
по вић” из кикинде, 320 књига Академији спц за уметности и консервацију из 
Бео града, 800 књига Градској библиотеци у суботици, 450 књига ртс-у, 1.863 књи-
га Библиотеци Манастира Хиландара, 410 публикација православном бого слов-
ском факултету у Београду, 510 књига Библиотеци Факултета за европске правно-
-политичке студије у Новом саду, 275 књига ОШ „Душан радовић” у Новом саду, 
150 књига Народној библиотеци „стеван сремац” у сокобањи, 148 књига Универ-
зи тетској библиотеци „светозар Марковић” у Београду, 66 књига Народној би блио-
теци „стојан трумић” у тителу, 430 књига Градској народној библиотеци „Жар ко 
Зрењанин” у Зрењанину за библиотеку Опште болнице „Др Ђорђе Јовановић”, 
710 књига Народној библиотеци „стефан првовенчани” у краљеву, 400 књига 
На родној библиотеци „радоје Домановић” у сурдулици, 150 књига Градској би-
блиотеци „Атанасије стојковић” у руми и 120 књига ОШ „Бранко радичевић” у 
савином селу.

БМс је научним радницима и библиотекама послала на поклон 13.200 пу-
бли кација, својих издања.

БМс је примила на поклон библиотеку академика Дејана Медаковића о ба-
року са 2.330 публикација.

Депозитом ФАО и Унеско БМс је примила 859 публикација.

еЛектрОНскА кАтАЛОШкО-БИБЛИОГрАФскА 
ОБрАДА пУБЛИкАцИЈА

У периоду 2008–2011. ажурно су обављани послови на изради електронског 
каталога БМс. Именски, предметно и децимално обрађиване су публикације из 
текућег прилива, а настављена је и ретроспективна обрада и ревизија публикаци-
ја о којима се подаци налазе у лисним каталозима.

Укупно је обрађено 259.320 публикација (књиге, периодика, чланци, умет-
нички каталози, ноте, плоче, географске карте, планови, ситна и документациона 
грађа и друго). Фoрмирано је 210.537 предметних одредница и 265.306 децимал-
них бројева. Урађена су 9.625 CIP записа за публикације пре штампања, на срп-
ском, мађарском, словачком, румунском, русинском и осталим језицима.

каталошки су укупно обрађене 118.444 књиге, од тога је 32.338 нових запи-
са, 43.990 записа је допуњено, а 42.116 записа је преузето из узајамне базе.

Из периодичних публикација које издаје Матица српска (Летопис и 11 науч-
них зборника), Годишњака БМС и из преко 100 наслова текуће и старе периодике 
обрађено је 65.214 прилога.

Настављени су редакција обраде публикација и уједначавање записа ради 
по бољшања квалитета електронског каталога.
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прикупљана је и обрађивана грађа за Библиографију књига у Војводини. Објав-
љене су свеске за 2006, 2007, 2008. и 2009. годину.

Настављено је прикупљање и обрађивање грађе за Библиографију Матице 
српске и за библиографије добитника Змајеве награде.

припремљена су и објављена 3 броја Билтена приновљених књига на стра
ним језицима.

У Завичајној збирци војводине настављено је попуњавање, сигнирање, обра-
да и евиденција за заштиту публикација. попуњаване су и обрађиване збирке из-
дања Матице српске и сАНУ.

каталошки су обрађена 12.592 наслова периодике.
За картографско-географску збирку, Збирку музикалија, Ликовно-графичку 

збирку и Збирку ситног и документационог материјала укупно је обрађено 36.655 
публикација.

пројекат конверзије лисног каталога

У оквиру пројекта, започетог 1992. године, настављен је ретроспективни 
унос података у електронски каталог за публикације обрађене у лисном каталогу. 
Опис се ради са књигом у руци која се повлачи из магацина и тако се истовремено 
обавља и ревизија фонда. посао је организован тако да је омогућено непрекидно 
услуживање и информисање корисника.

До сада је обављена ревизија и ретроспективна обрада 663.309 публикација 
(501.033 књиге, 49.379 годишта периодике и 112.897 публикација посебних збирки).

електронски каталог

Настављен је рад у систему узајамне каталогизације у оквиру пројекта вБс. 
Обавезни примерак обрађиван је само на једном месту, а НБс и БМс су међусобно 
преузимали записе. Групе редактора ујед на ча вале су обраду у узајамном катало-
гу. Из заједничке електронске базе података БМс је преузела 62.942 записа.

У компјутерској бази БМс 31. децембра 2011. године било је укупно 1.191.232 
за пи са (841.058 записа за књиге, 29.822 за периодику, 242.987 за прилоге из часо-
писа и но вина и 77.365 за публикације посебних збирки). сваки од ових записа у 
бази пре тра жив је по стотинак параметара.

електронски каталог БМс доступан је на интернету, на адреси сајта БМс 
www.bms.rs. 

електронска база БМс, која чини основу узајамног каталога србије, форми-
раног у Народној библиотеци србије у оквиру ВБС, доступна је и преко адресе 
http://vbs.rs/cobiss/.

свеЧАНИ скУп „МИЛИОН ЗАпИсА У еЛектрОНскОМ кАтАЛОГУ” 

поводом милион записа у електронском каталогу БМс, 10. октобра 2008, 
организован је свечани скуп који је отворила др проф. Марија клеут, председник 
Управног одбора БМс, беседу „Милион записа” рекао је Миро вуксановић, управ-
ник БМс, а поздравне речи упутили су Небојша Брадић, министар културе, и Ми-
лорад Ђурић, покрајински секретар за културу. електронски каталог БМс презен-
товала је Новка Шокица Шуваковић, руководилац Одељења за матичне послове и 
развој БМс, а рад вБс весна стевановић, заменик управника НБс.

На свечаности је било око 250 посетилаца, који су пратили програм у свеча-
ној сали Матице српске и преко видео-бима у читаоници Библиотеке.
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ИЗрАДА БИБЛИОГРАФИЈE ИВЕ АНДРИЋА (1911–2011)

Задужбина Иве Андрића (ЗИА) и БМс потписале су 15. јула 2009. године 
Уговор о изради Библиографије Иве Андрића. Уговор су потписали управник ЗИА 
Драган Драгојловић и управник БМс Миро вуксановић. У пројекту за Библи
ографију Иве Андрића, који је саставни део Уговора, истакнуто је да је наручилац 
пројекта ЗИА, носилац пројекта БМс, руководилац Миро вуксановић, библи-
ографи су Љиљана клевернић (коорди натор), ката Мирић, Меланија Блашковић, 
весна Укропина, слађана субашић, Марија ваш, Даниела кермеци, Штефанија 
Маћко, информатичар Новка Шокица Шуваковић, дактилограф Боженка Бажик, 
књижничари Душан Јованчевић, Зоран Ђурђевић, синиша стојшић, срђан Димић, 
Александар ејић, Лазар попара, Атила Ач Шанта, Марко кулић, Илија Бјелајац, 
Ненад Љубичић, Бранислав Милић, Јелица стојшић, а за административно-фи-
нансијске послове задужена је Јелица Грбић. послови на изради Библиографије 
отпочели су у јуну 2009. године и требало је да трају до краја 2010. године и да 
обухвате 10.000 библиографских јединица са регистрима. Уговорено је да за те 
послове ЗИА исплати БМс бруто износ од 3.000.000,00 динара, односно 300 ди-
нара бруто (са порезима и доприносима) за све радње на једном библиографском 
запису (од истраживања до припреме за штампу).

Израда Библиографије подразумевала је претраживање каталога, библио-
гра фија, интернета, исписивање реверса, изношење публикација из магацина и 
пре нос до радних просторија, уношење иницијалних записа, обраду записа, до-
пуњавање записа, уједначавање и избор података за регистре, фотокопирање на-
словних страна серијских публикација које немају међународни стандардни број 
за серијске публикације (ISSN број) и слање у НБс, враћање и улагање коришће-
них публикација, доношење, обраду и враћање публикација и класера из ЗИА, 
пребацивање грађе из COBISS-a у Word, коректуру текста, пребацивање грађе у 
InDesign, поновну коректуру текста, уредничку редактуру и припрему Библио гра
фије у штампаном и електронском облику.

пројектом је прецизирано да ће Библиографијa по Међународном стандарду 
за библиографски опис монографских публикација ISBD(M) и према Упутству за 
примену ISBD у опису компонентних делова презентовати податке о целокупном 
књижевном раду Иве Андрића и литературе о њему, на српском и осталим језици-
ма, у штампаном и електронском облику. такође, да ће грађа бити доступна пре-
ко интернета (и на рачунару ЗИА) и претражива преко осамдесетак параметара, 
као и да ће се за претрагу Библиографије користити COBISS/OPAC интерактивни 
веб претраживач.

према концепцији Библиографије, грађа обухвата три поглавља: Дела Иве 
Андрића, Литературу о Иви Андрићу и регистре.

рад на Библиографији отпочео је уношењем 7.502 записа који су у MMARC 
фор мату урађени у ЗИА. Ови записи нису могли бити конвертовани у COMARC/B, 
а затим у COBISS, већ су пребачени у Word и Excel документ. Записи из MMARC-а 
су одштампани, прекуцани у електронску базу БМс, проверени са „књигом у руци”, 
обрађени према ISBD стандардима, допуњени предметним и децималним одред-
ницама, садржајем и подацима за регистре. Записи су коришћени и за истражива-
ње наслова књига и часописа, као и за добијање ISSN броја. Из ЗИА су коришћене 
књиге које БМс нема у свом фонду и фонд хемеротеке (новински исечци).

Андрићеви радови и радови о њему објављени су у 1.607 часописа или листо-
ва. Ови прилози могли су бити обрађени само уколико су наслови часописа или 
листова имали ISSN број. Од тих наслова у свом електронском каталогу БМс је 
имала 281 ISSN број. На захтев БМс, из Националног ISSN центра за србију, при 
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НБс, добијена су 424 ISSN броја, а 901 ISSN број добијен је претраживањем број-
них елекронских каталога у свету.

Иако је Уговором процењено да ће Библиографија имати 10.000 библиограф-
ских јединица, грађа садржи 15.631 библиографску јединицу. До овог броја се до-
шло темељним претраживањем електронских каталога библиотека, издавача, часо-
писа, листова, националних и персоналних библиографија. Известан број једини-
ца урађен је на основу секундарних извора (библиографије, каталози, интернет). 
Иако је обим уговореног посла увећан за 56%, Библиографија је завршена само пет 
месеци након предвиђеног рока. то је резултат рада и током викенда и празни ка, уз 
добру организацију послoва у БМс и коришћење сређене документације из ЗИА.

На крају, структура библиографских јединица је следећа:

1. књиге  881
2. преведене књиге  823
3. прилози  2.139
4. преведени прилози  1.559
5. Интервјуи  190
6. писма  91
7. преводи  86
8. књиге о Иви Андрићу  229
9. прилози о Иви Андрићу  9.633

10. Укупно  15.631

У 15.631 запису, који су обрађени на српском и на још 49 језика, има 13.648 
предметних одредница и 16.718 децималних одредница.

Одлукама Извршног одбора сАНУ, Управног одбора БМс и Управног одбо-
ра ЗИА 2010. године формиран је Уређивачки одбор Библиографије. Чланови Уре-
ђи вачког одбора су: академици предраг палавестра и Никша стипчевић (сАНУ), 
академик радован вучковић и књижевник Драган Драгојловић (ЗИА) и проф. др 
Марија клеут и дописни члан сАНУ Миро вуксановић (БМс). За главног уред-
ника Библиографије изабран је Миро вуксановић и одлучено је да рецензенти 
буду академици предраг палавестра и Никша стипчевић

БМс је послала Библиографију Иве Андрића (1911–2011) на адресе 190 оп штин-
ских, градских и високошколских библиотека у земљи и на адресе 88 иностраних 
партнера у размени и лектората за српски језик.

ЧУвАње И кОрИШЋење пУБЛИкАцИЈА

У периоду 2008–2011. у БМс се учланило 19.933 читалаца. Међу најбројни-
ји ма су студенти, мастер студенти и докторанди, универзитетски професори, ма-
ту ранти средњих школа, запослени разних професија, пензионери.

У Читаоници за периодику и истраживачки рад, Читаоници за научни рад и 
у Општој читаоници коришћене су 147.122 публикације. Број публикација кори-
шће них у читаоницама се у односу на претходни период повећао. као и претход-
них година, најизраженије је константно интересовање за литературу из области 
књижевности, филологије и друштвених и фундаменталних наука, а у порасту је 
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интересовање за публикације и чланке из економије, менаџмента, маркетинга, ту-
ризмологије и других студијских група на факултетима Новосадског универзитета 
и приватним факултетима, као и за потребе пројеката Матице српске. Највећи број 
коришћених публикација је на српском језику, а међу публикацијама на страним 
језицима оне на енглеском језику.

За потребе израде Библиографије Иве Андрића издата је 6.751 публикација.
крајем 2008. године у БМс је започет процес аутоматизације позајмице обе-

лежавањем књига бар-кодовима. Обављена је ревизија приручника у служби ин-
формација, као и у читаоницама, и све публикације обележене су бар-кодовима. 
спроведена је анкета о услугама БМс.

током 2010. започет је и процес аутоматизације позајмице периодике обеле-
жавањем бар-кодовима. Засад се ово обележавање спроводи селективно, због сло-
же ности посла, јер је БМс у систему COBISS.RS прва у овом послу. сачињен је 
предлог за проверу задужења у Библиотеци преко интернет мреже за кориснике 
и запослене у Библиотеци који је почео да се примењује у септембру 2011.

редовно су спровођене ревизије задужења књига позајмљених за научни и 
стручни рад.

Библиотекари информатори обрадили су 9.760 захтева за међубиблиотечку 
позајмицу књига и копија чланака. поред упутстава о коришћењу електронског 
каталога и класичних каталога, пружали су каталошке информације на основу 
ре ференсне збирке, библиографских извора и литературе, тематски су претражи-
вали електронски каталог Библиотеке, узајамну библиографско-каталошку базу 
по датака COBISS и састављали исписе из тих база. припремане су публикације 
за снимање телевизијских емисија и примане организоване посете из земље и ино-
странства БМс и Матици српској, при којима су гости обавештавани о историји 
и савременој делатности тих установа. поређење са резултатима информационог 
рада у претходној години показује да се повећао број пружених каталошких и 
библиографских информација и да је повећан број реализованих захтева за међу-
библиотечку позајмицу.

ради смештаја у магацине топографски су евидентиране 148.823 књиге, а у 
то пографску евиденцију серијских публикација унети су подаци за 18.311 годи шта 
часописа и недељних листова са 113.741 бројева и 3.643 месечних комплета днев-
них листова са 99.321 бројем. У односу на резултате из претходног периода пове-
ћан је број евидентираних књига.

Нове публикације основног примерка, Завичајне збирке војводине и легата 
смештене су у магацине. публикације које су биле коришћене у читаоницама за 
на учни и стручни рад, у одељењима Библиотеке и за изложбе ажурно су улагане 
у магацине.

континуирано су издвајане и предаване књиговезници публикације којима је 
потребна књиговезачка заштита. топографски евидентиране и заштићене публи-
кације смештене су у магацине.

У Чешком магацину обављани су текући послови на улагању нових публи-
кација и изношењу и враћању публикација поручених ради коришћења у читаони-
цама и за научни и стручни рад. Часописи и листови на српском језику III и IV 
фор мата, годишта од 1991. до 2007, као и књиге на немачком, мађарском и руском 
језику, објављене после 2000. године, издвојени су и пренети у Нови магацин. пре-
сељењем тих публикација и преуређењем смештаја обезбеђен је адекватан про-
стор за публикације које се трајно чувају у овом магацину. Уложене су публикаци-
је са сигнатуром НИп (Научно-истраживачки пројекти, 3.341), нове публикације 
ФАО и Унеско, комплетно су уложени уџбеници са сигнатуром У и Усх (22.010). 
комплетно су смештени новине и часописи из збирке косте и Николе Милутино-
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вића. пренете су из Чешког магацина у Нови магацин све књиге II, III и IV фор-
мата Аустријске библиотеке. 

пресложена је збирка оријенталистике (Ор, 22 м књига и 10 м периодике); 
поклон збирка стојана суботина (су, 9 м књига и 5 м периодике); поклон збирка 
светозара Матића (Ма, 9 м књига) и поклон збирке Милице Митровић (Ми, 9 м 
књига). 

током 2011. очишћен је Чешки магацин. сви уџбеници и публикације из по-
себних збирки који су били у приземљу пренети су на трећу етажу магацина и 
тамо смештени. пресељењем дела музејске периодике у Нови магацин ослобођен 
је простор за улагање периодике која није била адекватно смештена.

У Нови магацин улагани су новине и листови по листи приоритета. после 
то пографске контроле и стављања у заштитне фасцикле комплетно су уложени ча-
сописи и новине на српском језику II, III и IV формата, годишта од 1981. до 2011, 
укључујући и публикације примљене 2011. године. У Нови магацин улагана је 
страна књига, енглеска књига, књиге из обавезног примерка, а уложене су збирке 
Иринеја и стевана Ћирића и књиге из збирке барокне литературе Дејана Медако-
вића, Берислава М. Берића, Милана Димитријевића, Душка попова, василија Јо-
вановића, стевана Јосифовића и станислава Бајића.

Измештен је легат славка Боројевића (25 м, преко 9.000 сигнатура). 
На петој етажи централног магацина померена је периодика I, II, и III фор-

мата и подешене су полице (701 метар). том приликом је фасцикловано 3.205 на-
слова периодике и замењене су оштећене маркице са сигнатурама. У централном 
магацину пресложене су књиге I формата (846) и II формата (1594) и III формата 
(137).

сређен је III и IV формат периодике у подруму централног магацина. Ура ђе-
на је топографска контрола публикације Библиотекар и Летописа Матице срп ске.

У фотокопирници је за потребе читалаца у служби Библиотеке урађено 911.119 
копија на ксероксу. 

реФерАЛНИ цеНтАр

CS-AGRIS

У периоду 2008–2011. ради израде базе података србије о публикованим из-
ворима информација и полу пуб ликацијама из пољопривредних наука (CS-AGRIS) 
прегледане су 13.063 докумен та цио не јединице. Од тога је издвојено и обрађено 
8.947 јединица које су потом документалистички обрађене, а инпут је електрон-
ским путем послат у FAO AGRIS центар у риму.

Истраживање цитираности на лични захтев и на захтев институција

БМс је, поред Универзитетске библиотеке „светозар Марковић” у Београду, 
центар за испитивање цитираности радова у Индексима научних цитата и поседу-
је највећу збирку Индекса научних цитата у земљи. Библиотека издаје за сваког 
корисника, чија цитираност се испитује на лични захтев, сертификат са укупним 
бројем цитата и самоцитата, као и њихове библиографске податке. 

спискови испитиваних аутора припремљени су по презименима првих ауто-
ра на објављеним радовима преко којих се прати цитираност. Било је укупно 785 
спискова са 43.387 објављених радова и 8.724 прва аутора на објављеним радовима.

На лични захтев корисника из Новог сада, Београда, суботице, сомбора, 
Зе муна, винче, крагујевца, Чачка, Ниша и подгорице истражена је цитираност 
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ра дова у Индексима научних цитата, за 831 аутора било је 1.071 претраживање, и 
нађено је 25.256 цитата и 6.036 самоцитата. корисницима су дати сертификати са 
свим библиографским подацима.

На лични захтев истражена је цитираност и у другим цитатним базама 
(SCIndeks – српски цитатни индекс). За 312 аутора нађено је 5.178 цитата и 3.649 
самоцитата.

цИтИрАНОст НАУЧНИХ ИстрАЖИвАЧА У вОЈвОДИНИ 2008.

са покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој 8. јула 2009. 
године закључен је уговор за пројекат „Израда прегледа цитираности научних 
истраживача на територији Аутономне покрајине војводине према бази Science 
Citation Index, WоS до децембра 2008. године”. цитираност истраживача испити-
вана је на основу онлајн картона научних радника (кНр) који се налазе на сајту 
Факултета техничких наука. 

спискови испитиваних аутора припремљени су по презименима првих ауто-
ра на објављеним радовима преко којих се прати цитираност. Истраживање цити-
раности урађено је за укупно 3.124 научна истраживача војводине и нађена су 
укупно 41.343 цитата (30.428 цитата и 10.915 самоцитата). 

Завршни извештај о раду БМс од 8. јула 2009. године до 30. новембра 2010. 
године предат је 30. новембра 2010. године. том приликом је покрајински секрета-
ријат за науку и технолошки развој затражио допуну цитираности и компакт-диск 
са накнадним подацима достављен је 20. децембра 2010. године. У покрајинском 
секретаријату за науку и технолошки развој Ап војводине 27. децембра 2010. 
године одржана је презентација пројекта. На веб сајту овог секретаријата http://
apv-nauka.ns.ac.rs/vece/index.jsp истакнути су спискови свих цитираних истраживача.

цитираност међународних пројеката на лични захтев

У рефералном центру прати се цитираност истраживача на међународним 
пројектима, у објављеним радовима произашлим из пројеката, где се њихова име-
на налазе у списку истраживача.

Испитивана је цитираност радова пројекта WHO MONICA у различитим вре-
менским интервалима у WoS-у и пронађено је укупно 9.277 цитата. У WoS-у је 
испитивана цитираност радова у различитим временским интервалима и из про-
јеката European Propentofyline Study Group, VITATOPS Trial Study Group, Bimed 
Study Grp Coeliac Dis, Working Grp Acute Diarrhoea Europe, European Propentofyline 
Study Group, QUASAR Groups, DE PLAN, CGDUP, Term Breech Trial и MN 166-001 
Investigators пронађено је укупно 1.236 цитата. Истраживање цитирано сти у Scopus-у 
и Google Scholar-у радова из пројеката European Propentofyline Study Group и 
VITATOPS Trial Study Group дало је 187 цитата. 

свим истраживачима на овим пројектима дат је сертификат о цитираности 
у цитатним базама.

тематска и друга претраживања

тематска и друга претраживања из страних база података била су у базама 
на интернету (Google, Google Scholar, Agris, Амазон, Британска библиотека и др.). 
претраживања су најчешће обављана и у електронским сервисима коБсОН-а 
(Inočas, Naši у WoS, SCIDirect, Ebsco, WоS, Emerald, Sage, SCindeks, JSTOR, HighWire, 
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Medline и др.). За потребе међубиблиотечке позајмице у бази Elečas било је 301 пре-
траживањe часописа. Било је укупно 712 тематских претраживања и издвојено је 
670 чланака у пуном тексту и 1.598 записа са апстрактима, који су штампани или 
снимљени на компакт-дискове и предати корисницима. На хосту DIALOG у базама 
SCI Search била су 2 тематска претраживања и издвојено је 37 записа. са разних 
сајтова са интернета корисницима су штампане око 303 странице текста.

Међубиблиотечка позајмица

Из центра SUBITO (Docуment Delivery Services – Немачка), који је најуспешни-
ји систем за међубиблиотечку позајмицу и брзу испоруку чланака електронским 
путем, поручене су 973 копије чланака које су стигле за мање од 72 сата и 295 
књигa. Из Британске библиотеке поручено је 36 копија чланака и 98 књигa. путем 
IFLA ваучера порученo је 108 књига и 71 копија. Укупно је поручено 1.581 пу бли-
кација из иностранства (1.080 копија и 501 књига). 

Међубиблиотечка позајмица из иностранства чини незаобилазни сегмент у 
тражењу информација и налажењу примарних докумената које реферални центар 
са успехом испуњава. 

Издавање примарног материјала

У читаоници рефералног центра коришћено је 1.350 публикација (докторски 
и магистарски радови и ЈУс стандарди, компакт-дискови монографских публика-
ција и др.). 

стране базе података на интернету

Министарство за науку и заштиту животне средине републике србије на ста-
вило је да финансира претплату на стране базе података, у оквиру конзорци ју ма 
библиотека србије за обједињену набавку (коБсОН – www.kobson.nb.rs). Доступ-
не су следеће базе података: Web of Science, EBSCO – Publishing, Springer Link, 
Institуte of Physics Publishing Emerald, ProQуest, ScienceDirect, Scopуs, Oxford Uni-
versity Press и др., а очекује се реализација приступа и другим базама. Министар-
ство финансира набавку компакт-дискова, часописа у папирној форми, а део сред-
става одобрен је за међубиблиотечку позајмицу. На коБсОН-у је доступна од децем-
бра 2006. године у оквиру база коБсОН-а и домаћа база српски цитатни индекс 
(SCIndeks), која се често претражује како за тематска претраживања тако и за испи-
тивање цитираности у домаћим часописима. 

коБсОН је крајем 2011. године покривао око 35.000 наслова часописа и око 
40.000 електронских књига, а допуњен је и информација о импакт факторима ча-
сописа.

БМс има могућност да претражи 29 наслова часописа на енглеском језику 
који су доступни онлајн, а у оквиру пројекта Journal Donation Project.

сем наведених база у БМс се може претраживати и хост DIALOG, који са-
држи преко 450 страних база података.

Збирке рефералног центра

У електронској бази БМс евидентирано је и сигнирано 729 докторских ди-
сертација, 927 Унеско докумената, 284 магистарска рада, 57 радова, 7 специјали-
стич ких и 119 са стручних испита, као и 67 компакт-дискова.
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ЗАШтИтА пУБЛИкАцИЈА

поступци конзервације и рестаурације оштећених листова рукописа и старих 
штампаних књига примењивани су на пажљиво одабраним културним добрима 
са изузетно великим степеном оштећености из БМс, Архива сАНУ и педагошког 
музеја из Београда, ризнице манастира крушедол, Архива сАНУ из сремских 
карловаца, Библиотеке српске патријаршије из Београда, Галерије Матице срп-
ске, Градске библиотеке и Музеја војводине из Новог сада, Историјског архива и 
Библиотеке Народног музеја из Зрењанина и Беочинске фабрике цемента.

У 2008. години у сарадњи са Одељењем старе и ретке књиге и легата, а на 
предлог декана педагошког факултета из сомбора, обављена је радна посета Би-
блиотеци факултета. том приликом је извршен преглед рукописа и старих штам-
паних књига којима је неопходна конзерваторска и рестаураторска заштита. У 
Одељењу заштите израђена је презентација „Збирка ћирилских рукописних књи-
га у БМс”, која је представљена на међународном скупу у словачкој уз излагање 
мр Душице Грбић и Финке пјевач.

током 2009, у оквиру међународне културне сарадње са Италијом, а на осно-
ву споразума са Фондом за очување културно-историјске баштине из Бача на реа-
лизацији развојног пројекта интегративне заштите наслеђа општине Бач „векови 
Бача” у БМс је успешно обављена обука кандидата Фонда на пословима превен-
тивне заштите публикација.

У 2010. је завршена конзервација и рестаурација раритетног рукописа Евхо
логион из 16/17. века чије су 692 странице, према захтеву Библиотеке српске па-
три јаршије из Београда, снимљене дигиталном камером у квалитету потребном 
за израду фототипског издања. Обављена је и превентивна заштита 369 књига ле-
гата стевана Јосифовића које су из Чешког магацина пренете у нове магацине 
Би блиотеке.

У лабораторији за конзервацију и рестаурацију у овом периоду су спроведе-
не мере конзервације 89.905 и рестаурације 90.193 странице старих и ретких књи-
га. Оштећен повез код појединих раритетних примерака заштићен је поступцима 
реконструкције према оригиналном примерку. На тај начин у овом периоду је по-
везано 300 раритетних књига. Детаљано је прегледано 766 старих и ретких књига 
и 4.360 страница раритетних рукописа предложених за заштиту са одређивањем 
степена оштећености и мера конзервације и рестаурације које је потребно спрове-
сти. Извршен је редован преглед старих и ретких књига након завршеног конзер-
ваторског и рестаураторског третмана и оне су предате на даљу обраду, чување и 
коришћење.

У лабораторији за микрографију, дигитализацију и фотографију успешно је 
обављена обука ангажованих радника на пословима оператера за дигитализацију 
и фотографа препаратора. Настављено је заштитно микрофилмовање културних 
добара и појединих одабраних ретких или оштећених примерака. Израђено је 
220.418 микроснимака на 16 мм и 35 мм архивским микрофилмовима у складу са 
захтевима важећих стандарда и у квалитету потребном за архивирање. развијена 
је 121 ролна микрофилма за архивирање и 4 дијазо копије и обављена је контрола 
њиховог квалитета. Дигитализацијом микроформи на новом ScanPro2000 скене-
ру, који омогућава савремено коришћење и контролу квалитета микроформи, при-
хватљиву цену принтер копија и брзу услугу корисницима, скенирана су 9923 ка-
дра са претходно припремљене 51 ролне микрофилмова. Овим поступцима обу-
хва ћени су искључиво микрофилмови на којима се налазе снимци публикација 
које у Библиотеци постоје само на микроформама.

За потребе корисника или Библиотеке израђено је 41.307 дигиталних снима-
ка, 6.554 принтер копија, 49 фотографија и нарезана су 175 CD и 279 DVD диска. 
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Обављани су послови скенирања књига дигиталним Bookeye3 скенером. У овом 
периоду израђена су 160.262 дигитална снимка, 1289 црно-белих копија на А4 
принтеру, док је 2.661 скенирана страница, за потребе корисника Библиотеке, ко-
пирана на преносне меморије.

У књиговезници је у тврд повез са златотиском повезано 856 томова новина 
и 1.896 томова часописа. У мек или тврд повез повезано је или преповезано 5.127 
књига и 3.868 примерка умножених публикација. Мерама књиговезачке заштите 
поправљене су 5.024 књиге. У позлати је отиснут 3.941 наслов. За заштиту публи-
кација које се не кориче или за потребе пресељења публикација у нове магацине 
Библиотеке израђене су 27.532 заштитне фасцикле, 383 кутија за раритете и 933 
заштитна омота. За изложбе су накаширана 2.354 примерка. Израђена су 1.874 
коверта, 2.905 међаша, пресован је 631 плакат, нумерисана су 25.302 броја и по-
прављен је 3.341 лист. За потребе књиговезачке заштите из фондова Библиотеке 
прегледано је 4.270 публикација, а обављени су и други потребни књиговезачки 
послови.

УреЂење, ОБрАДА И ЗАШтИтА БИБЛИОтеке БАЧке епАрХИЈе

послове на уређењу, обради и заштити Библиотеке Бачке епархије у Новом 
саду БМс отпочела је 1995. године, са циљем да допринесе попису, опису и зашти-
ти црквених и манастирских библиотека. 

У досадашњем раду на збирци, која осим основног фонда садржи и посебно 
сигниране библиотеке бачких епископа (платона Атанацковића, Митрофана Ше-
вића, др Иринеја Ћирића и Никанора Иличића), обављени су послови који се тичу 
физичког уређења збирке, сигнирања, инвентарисања и електронске обраде књи-
га у електронској бази БМс. 

У протеклом четворогодишњем периоду (2008–2011) из Библиотеке Бачке 
епархије обрађене су 374 књиге и допуњен је 91 запис. тиме је обрада књига у овој 
збирци завршена (укупно је 6.462 записа). У наредном периоду предстоји инвен-
тарисање и сигнирање периодике, конзервација и рестаурација публикација по 
начињеним приоритетима, микрофилмовање и дигитализација, категоризација и 
упис старе и ретке библиотечке грађе у одговарајуће регистре.

Најстарија штампана књига у епархијској библиотеци је Четворојеванђеље 
из 1512. отиснуто у румунском месту трговиште. књигу је штампао јеромонах 
Макарије са цетиња. To je прво словенско штампано јеванђеље, ако се изузме до 
сада још невиђено Четворојеванђеље црнојевићко. Оно је по броју сачуваних при-
мерака ретко, а у нашој земљи, колико се зна, постоје 3 примерка. 

У збирци Бачке епархије има 250 српских књига штампаних до 1867. године, 
које по критеријумима старине представљају споменике културе од изузетног и ве-
ликог значаја. Хронолошки посматрано, најстарија издања су из 16. века, укупно 
4 примерка, укључујући и 1 фрагмент, од којих 1 примерак има привез – фрагмент 
издања такође из 16. века. то су: Служабник Божидара Вуковића (венеција, 1519/20), 
Октоих Божидара Вуковића (венеција, 1537) са привезом Пасхалије из Празничног 
минеја Божидара Вуковића (венеција, 1538) и Служабник Јеролима Загуровића 
(венеција, 1580) – 1 примерак и 1 фрагмент. Из 18. века датира 14 књига, а остала 
издања су из времена од 1801. до 1867. године. 

сви досадашњи послови урађени су у оквиру редовне делатности БМс и нису 
додатно финансирани, а даљи рад на овој збирци, који се тиче конзерваторско-ре-
стаураторске заштите, микрофилмовања и дигитализације публикација, као и при-
преме и објављивања каталога, могућ је само ако се обезбеде посебна средства за 
те намене.
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ЗАШтИтА књИГА рИЗНИце МАНАстИрА крУШеДОЛА 

покрајински секретаријат за културу је 17. септембра 2009. године обезбе-
дио БМс новац потребан за процене и извођења конзерваторско-рестаураторских 
радова на 17 књига, споменика културе, преузетих из манастира крушедол, које 
садрже 8.316 рукописних и штампаних страница, а у циљу опремања сталне по-
ставке манастирске ризнице поводом 500 година постојања. У току 2009. године 
урађени су детаљан преглед публикација, стручна анализа степена оштећености, 
процена вредности послова заштите и конзервација и рестаурација према прио-
ритетима за 6 рукописа, 8 штампаних књига и 3 руске књиге из 17. века. током 2010. 
године завршена је конзервација и рестаурација преосталих 7 раритетних књига 
са преко 5.000 страница и урађени су описи публикација. Обављени су сви плани-
рани послови везани за обраду, заштиту и промовисање књига из ризнице мана-
стира крушедол, који су 12. новембра 2010. године презентовани у Галерији Ма-
тице српске.

ДИГИтАЛНА БМс

У периоду 2008–2011. одвијала се реализација дугорочног пројекта Дигитал
на БМС, са циљем да се највредније публикације на још један начин заштите и 
истовремено учине доступним корисницима у дигиталном формату. На сајту БМс 
је 20. септембра 2011. године постављена презентација Дигитална БМС.

Дигитализоване публикације распоређене су у 13 целина – српске књиге 18. 
века, српске књиге 19. века, рукописне књиге, Објављенија, Часописи, Новине, 
разгледнице, плакати, Документациони материјал, Ликовни радови, Фотографи-
је, Музикалије и Издања Библиотеке. повезане су са записима у електронској бази 
Библиотеке, са COBIB.SR и штампаним кататалозима Библиотеке. публикације 
се у целости могу прелиставати, а претраживе су према аутору, наслову, издавачу, 
месту, години издaвaња и другим параметрима. Дигитална БМс се свакодневно 
допуњава новим дигиталним публикацијaма и формирају се нове целине. У Ди-
гиталну БМс на крају 2011. године укључене су 1.602 публикације (142.698 диги-
талних страница).

За дигитализацију збирки БМс коришћени су скенери и дигитална камера, 
а за архивирање опрема за складиштење дигиталних снимака капацитета 12 тb, 
сер вер за подршку веб презентацији Дигиталне БМС, као и рачунари за припрему 
и коришћење Дигиталне БМС.

Дигитална БМС је доступна преко сајта БМс на адреси www.bms.rs.

МАтИЧНИ пОсЛОвИ

У периоду 2008–2011. БМс је обављaла матичне послове и организовала по-
лагање стручних испита за библиотеке у војводини у складу са својим законским 
обавезама из домена матичних функција. 

На основу прикупљених статистичких и текстуалних извештаја, у сарадњи 
са окружним матичним библиотекама, урађене су и публиковане Анализа рада 
народних библиотека у Војводини за 2007, 2008, 2009. и 2010. годину и Анализа 
рада високошколских библиотека у Војводини за 2007, 2008, 2009. и 2010. годину. 
статистички подаци унети су у рачунар у оквиру програмског пакета Мрежа би
блиотека Србије.
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Обављени су стручни надзори над радом библиотека пољопривредног фа-
кул тета, Академије уметности, правног факултета, Факултета за спорт и туризам, 
високе пословне школе струковних студија, Факултета техничких наука, Инсти-
тута за низијско шумарство, високе школе струковних студија за образовање 
васпитача (ванредни стручни надзор), технолошког факултета, библиотека Одсека 
за српску књижевност, Одсека за социологију, Одсека за компаративну књижев-
ност, Одсека за русинистику и Одсека за германистику Филозофског факултета у 
Новом саду, као и библиотека Грађевинског и економског факултета у суботици, 
високе школе за образовање васпитача у кикинди, високе техничке школе стру-
ковних студија у Зрењанину и Института за онкологију у сремској каменици. 

Обављени су стручни надзори у матичним библиотекама у Зрењанину, ки-
кинди, Новом саду, панчеву, сомбору, сремској Митровици и суботици. 

Организовани су састанци руководилаца матичних служби народних библи о-
тека у војводини.

На семинару за библиотекаре високошколских библиотека у војводини размо-
трене су теме: „електронска обрада претпубликација”, „електронска израда би-
блио графија научних радника”, „Депозитни смештај у високошколским библиоте-
кама”, „сервиси за приступ електронским књигама преко CoBSON-а и на интерне-
ту”, „Образовање корисника високошколских библиотека”, „Образовање корисника 
− искуства рефералног центра”, „Нормативна контрола библиографских података 
у COBISS-у”, „Библиотечке вештине и како помоћи истраживачу – новости у 
коБсОН-у”, „Информативна писменост студената”, „Дигитализација библиотечке 
грађе”, „цитатне базе” и „Организација библиотека у научним библиотекама – 
најбољи примери, Берлин 8–13. 5. 2011”.

пружана је стручна помоћ високошколским и народним библиотекама пре-
ма њиховим захтевима и потребама.

У читаоници стручне литературе примане су нове књиге и часописи из обла-
сти библиотекарства и информатике и услуживани су корисници.

редовно је одржавана оперативност рачунарског система и обављана је за-
штита електронске базе података БМс и Дигиталне БМс. 

Инсталирани су и одржавани веб и имејл сервер и сервер за дигитализацију. 
БМс је укључена на оптички интернет. према потреби је ажуриран сајт. Наста-
вље но је коришћење и дорада програмског пакета COBISS2 за рад у локалном и 
уза јамном каталогу, тестиран је рад COBISS3 апликације. Из рачунарског система 
за штампу су припремане библиографије и каталози књига, израђиване су инвен-
тарне и топографске књиге и спискови публикација. На персоналном рачунару 
при премане су Вести, Годишњак, Библиографија књига у Војводини, Раскршћа, 
ка талози и библиографије, дописи, извештаји и слично.

Направљено је 6.667 дигиталних копија.
припремљено је 17 бројева Вести, гласила БМс.
редовно су припремани прилози за Гласник Матице српске.

стрУЧНИ ИспИтИ

БМс је организовала полагање стручних испита у библиотечакој делатности 
у пролећном и јесењем року 2008. 2009, 2010. и 2011. године, сагласно Закону о 
утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине („службени гласник 
републике србије”, бр. 6/2002), Закону о утврђивању надлежности аутономне по-
крајине (Службени гласник Републике Србије, бр. 99/2009), решењу о именовању 
комисије за полагање стручног испита запослених у библиотекама покрајинског 
секретаријата за образовање и културу (бр. 106-152-01380/2007-03 од 19. децембра 
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2007. године), правилнику о програму стручног испита у библиотечкој делатно-
сти и начину његовог полагања (Службени гласник Републике Србије, бр. 20/95) и 
правилнику о измени правилника о програму стручног испита у библиотечкој 
делатности и начину његовог полагања (Службени гласник Републике Србије, бр. 
29/2005). 

комисија за полагање стручног испита радила је у следећем саставу: мр Ду-
шица Грбић (председник и испитивач за предмет Основи историје писма, књиге и 
библиотека), Марија Јованцаи (заменик председника и испитивач за предмет Осно-
ви библиографије), радован Мићић (стални члан и испитивач за предмет Основи 
библиотекарства), Ђорђе виловски (испитивач за Уставно уређење и прописе), Ма-
рија Маховац (Алфабетски каталог), Нада Новаков и Љиљана клевернић (стварни 
каталози) и Новка Шокица Шуваковић (Основи библиотечке информатике).

Организовани су инструктивни и консултативни семинари у Учионици БМс. 
током семинара предавачи су користили рачунарску опрему и видео-бим, презен-
тујући примере из електронске базе БМс. прво предавање увек је било посвећи-
вано историјату и савременим функцијама БМс, уз презентацију њеног интернет 
сајта www.bms.rs. 

Испит је успешно положило 179 кандидата.

рАД стрУЧНИХ ОрГАНА

Одржано је 18 седница колегијума, саветодавног тела управника, на којима 
су разматрана питања из области пословања, организације и праћења извршења 
послова.

У свим одељењима БМс одржавани су стручни састанци, према актуелним 
питањима.

ИЗДАвАЧкА ДеЛАтНОст

У периоду 2008–2011. БМс је објавила неколико вредних издања у својим 
ре довним едицијама:

Ћирилске рукописне књиге БМс 

књига XIII: Душица Грбић, катица Шкорић, Љупка васиљев: Душанов зако
ник: Борђошког, Николајевићев, Текелијин, Стратимировићев и Ковиљски рукопис;

књига XIV: Душица Грбић, катица Шкорић, радоман станковић: Номокано ни 
епитимијни;

књига XV: Душица Грбић: Пролози. Службе и житија.

каталог старих и ретких књига БМс

књига VI: Јасна карталовић (редактор): Објављенија БМС 1791–1866;
књига VII: Јасна карталовић (редактор), светлана вучковић (редактор): Огласи 

БМС 1803–1867.

Остала издања

Марија Јованцаи (редактор), Љиљана клевернић (редактор записа), ката Ми-
рић (редактор записа), каталин рафа, весна Укропина: Библиографија књига у 
Војводини за 2006, 2007, 2008. и 2009 годину;
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Годишњак БМС за 2007, 2008, 2009. и 2010. годину;
Анализа рада народних библиотека у Војводини за 2007, 2008, 2009. и 2010. 

годину;
Анализа рада високошколских библиотека у Војводини за 2007, 2008, 2009. и 

2010. годину;
Вести, гласило БМс (17 бројева);
каталози изложби БМс (бројеви 141–178);
електронске изложбе (бројеви 179–191); 
Билтен приновљених књига на страним језицима (3 броја).

Заједничка издања

Раскршћа, књижевно-филозофски годишњак сретена Марића, бр. 6–8 (са 
сО косјерић и Јп „службеним гласником” у Београду);

Библиографија Иве Андрића (БМс, сАНУ и ЗИА).

ИЗЛОЖБе

БМс је од 2008. до 2010. године пригодним изложбама и штампаним ката-
лозима (од броја 141 до броја 178), а од јануара 2011. и електронским изложбама 
(од броја 179 до броја 191) обележила значајне јубилеје из наше и светске култур-
не баштине. коришћена је грађа из збирки БМс и рукописног одељења Матице 
српске. 

Обележена су 53 јубилеја из домаће и светске културе: годишњице дела За-
харије Орфелина, пет векова манастира крушедол, 175-годишњица рођења Јована 
Јовановића Змаја, 250-годишњица рођења емануила Јанковића, 125-годишњица 
рођења петра коњовића, 400-годишњица рођења Џона Милтона, 200-годишњица 
рођења Николе Алексића, 150-годишњица рођења Ђакома пучинија, 125-годи-
шњица рођења Франца кафке, 150-годишњица рођења Љубомира Недића, 125-го-
дишњица рођења симе пандуровића, 125-годишњица рођења Михаља Бабича, 
125-годишњица рођења карла Јасперса, посебном изложбом представљена су из-
дања Матице српске, 150-годишњица рођења паје Јовановића, поводом свечане 
седнице Матице српске приређена је изложба посвећена сави текелији, 125-годи-
шњица рођења вељка петровића, 200-годишњица рођења Чарлса Дарвина, 250-го-
дишњица рођења Фридриха Шилера, 100-годишњица песме Santa Maria della Salute 
Лазе костића, 175-годишњица од првог броја Новина србских и 220 година од ро-
ђе ња уредника Димитрија Давидовића, 100-годишњица рођења Миклоша радно-
тија, 150-годишњица рођења Марка цара, 100-годишњица рођења Љубице Марић, 
200-годишњица рођења Николаја васиљевича Гогоља, 80 година живота Мило-
рада павића и 25 година Хазарског речника, 100-годишњица рођења Милене па-
вловић Барили, 200-годишњица рођења едгара Алана поа, 100-годишњица рођења 
Јаноша Херцега, 200-годишњица рођења Никанора Грујића, 150-годишњица рође-
ња војислава Илића, 150-годишњица рођења Антона павловича Чехова, 175-годи-
шњица рођења Марка твена, 125-годишњица рођења Ђерђа Лукача, 175-годишњи-
ца од првог броја Сербског народног листа, 200-годишњица рођења Фредерика 
Шопена, 150-годишњица рођења Мартина кукучина, 150-годишњица првог броја 
Данице, 100-годишњица рођења Меше селимовића, 125-годишњица рођења Дежеа 
костолањија, 175-годишњица рођења стевана Христића, реализована је ванредна 
изложба поводом Међународног симпозијума „Граматика и лексика у словенским 
језицима” и ванредна изложба Посвете и потписи француских аутора у збиркама 
БМС, у сарадњи БМс са Француским културним центром из Новог сада, 150-го-
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дишњица рођења рабиндраната тагоре, 250-годишњица рођења саве текелије, 
300-годишњица рођења руђера Бошковића, 100-годишњица рођења емила сиора-
на, 200-годишњица рођења катарине Ивановић, 200-годишњица рођења Франца 
Листа, 150-годишњица рођења Ђорђа Јовановића, 100-годишњица од првог броја 
листа Жена, 300-годишњица рођења Михаила васиљевича Ломоносова, 100-го-
дишњица рођења Чеслава Милоша, 50-годишњица Нобелове награде за књижев-
ност Иви Андрићу и штампање Библиографије Иве Андрића (заједничко издање 
сАНУ, ЗИА и БМс), 200-годишњица рођења Марије поповић трандафил и 100-го-
дишњица рођења Милована Ђиласа. све изложбе су представљене у медијима.

Аутори изложби су: Александра Драпшин, Оливера кривошић, Оливера Ми-
хај ловић, Душица Грбић, Марија ваш (која је припремила и електронску изложбу 
о поклон библиотеци Аустрије у БМс), Ивана Гргурић, силвија Чамбер, петер 
Хајнерман, каталин рафа, Јелена поповић, слађана субашић, Марија Јованцаи и 
Даниела кермеци.

УЧеШЋе НА скУпОвИМА, НОве књИГе И рАДОвИ, 
прИЗНАњА И ИМеНОвАњА

У периоду 2008–2011. библиотекари БМс учестовали су на више стручних и 
научних скупова у: Новом саду, Београду, Моровићу, старој пазови, Бечеју, ки-
кинди, тителу, ковачици, Бањалуци, Бијељини, Зворнику, Беранама, стричићи-
ма, плужинама, на Жабљаку, у српској црњи, Инђији, на Дивчибарама, у срем-
ској Митровици, пећинцима, Шапцу, руми, Иригу, врднику, Новом Хопову, Шиду, 
панчеву, сенти, приједору, сремским карловцима, врњачкој Бањи, пожаревцу, 
Горњем Милановцу, Аранђеловцу, прокупљу, Нишу, крагујевцу, Лазаревцу, кра-
љеву, ваљеву, кладову, суботици, сомбору, Јагодини, косјерићу, на Злати бо ру и 
на козари.

У оквиру манифестације Дани Матице српске у Београду у Галерији сАНУ 
8. марта 2011. одржан је програм Дани БМс. 

БМс је од правног факултета у Новом саду добила Захвалницу првог, другог 
и трећег степена за изузетно значајан допринос обогаћивању библиотечке грађе.

БМс је од високе техничке школе струковних студија у Зрењанину добила 
За хвалницу за посебан допринос развоју високе техничке школе.

Миро вуксановић је у 100. колу српске књижевне задруге (скЗ), под бројем 
660, објавио роман семољ људи, који чини 3. књигу у трилогији започетој романи-
ма Семољ гора и Семољ земља. промоцијe 100. кола скЗ одржане су у коларчевој 
задужбини у Београду, у Матици српској, у Народној библиотеци у краљеву, у 
Градској библиотеци у Чачку и у Дому културе у костолцу.

У Библиотеци „Нова дела” Завода за уџбенике из Београда изашла је књига 
приповедака Мира вуксановића под називом Отвсјуду.

Миро вуксановић је објавио књигу приповедака Читање таванице у едици-
ји „савремена проза” издавача Evro-Giunti.

Миро вуксановић објавио је електронско издање трилогије Семољ гора, Семољ 
земља и Семољ људи.

Миро вуксановић покретач је и главни уредник тридесет књига првог, дру-
гог и трећег кола Антологијске едиције „Десет векова српске књижевности” и еди-
ције „Матица” Издавачког центра Матице српске. Обављао је и послове директо-
ра (од 13. маја 2011). За Антологијску едицију „Десет векова српске књижевности” 
приредио је књиге Петар II Петровић Његош и Српски рјечник или азбучни ро
ман вука стефановића караџића. 
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У издању Београдске књиге објављени су Одабрани романи Мира Вуксанови ћа 
у 3 књиге (Семољ гора, Семољ земља, Семољ људи), са 146 одломака критичара и 
Селективном библиографијом Мира Вуксановића, чији је приређивач Марија Јо-
ванцаи. промоција Одабраних романа Мира Вуксановића одржана је у сАНУ у 
Београду.

Завод за уџбенике из Београда објавио је књигу огледа и записа Клесан камен 
Мира вуксановића у едицији „Нова дела”.

Миро вуксановић изабран је за дописног члана сАНУ 5. новембра 2009. го-
дине.

Миро вуксановић је члан Уређивачког одбора првог тома Српске енциклопе
дије, председник Управног одбора Института за српски језик сАНУ, члан Одбора 
за изучавање историје књижевности сАНУ, члан Управног одбора Задужбине Иве 
Андрића, члан Извршног одбора Огранка сАНУ у Новом саду, члан Националног 
савета за културу, главни уредник Библиографије Иве Андрића (заједничко из-
дање БМс, ЗИА и сАНУ) која је промовисана у Новом саду, краљеву, Бањалуци, 
Београду. 

Миро вуксановић први је добитник Награде „Ђура Даничић” за допринос 
развоју библиотекарства и културе у целини.

Миро вуксановић је добио статуету Бранка радичевића, почасну награду 
Бранковог кола.

Миро вуксановић именован је за управника Библиотеке сАНУ 3. октобра 
2011. године.

Одлуком министра културе представници БМс: Миро вуксановић, Милена 
Марић, Ђорђе виловски и мр Душица Грбић именовани су за чланове радних тела 
за израду Закона о библиотечко-информационој делатности, Закона о обавезном 
примерку публикација и Закона о старој и реткој библиотечкој грађи. 

У новој едицији „Библиографије” Огранка сАНУ у Новом саду после Библио
графије радова академика Богољуба Станковића виде Зеремски (2007) у 2008. 
го дини објављене су књиге Библиографија радова академика Зорана Ковачевића 
Марије Јованцаи и Библиографија радова академика Павла Угринова Љиљане кле-
вернић, у 2009. Библиографија Радова академика Душана Миловића Љиљане кле-
вернић и Библиографија радова академика Светозара Кољевића Марије Јованцаи, 
а у 2011. Библиографија радова академика Иштвана Селија чији је аутор каталин 
рафа и Библиографија радова академика Тибора Варадија Марије Јованцаи.

Аутори Библиографије Иве Андрића су библиографи БМс: Љиљана клевер-
нић (координатор), ката Мирић, Меланија Блашковић, весна Укропина, Даниела 
кермеци, слађана субашић и Марија ваш. 

У 132. броју Зборника Матице српске за друштвене науке, поводом 6 деце-
нија излажења (1950–2010) објављена је библиографија чланака свих досад објавље-
них бројева, с регистром аутора и предметним регистром, а њене ауторке су Љи-
љана клевернић, ката Мирић и Олга рудолф. 

Душица Грбић аутор је 15. књиге Пролози. Службе и житија објављене у 
серији „Ћирилске рукописне књиге БМс”.

Душица Грбић објавила је прилог „српска рукописна и штампана књига” у 
каталогу изложбе Србија – културна спона Истока и Запада и рад „Буквари за 
србе у XVIII веку” у зборнику радова Буквари и букварска настава код Срба.

Душица Грбић написала је 127 кратких прилога о реткостима БМс, који су 
објављени у листу Дневник. 

БМс је помогла објављивање превода књиге Нови пчелар Аврама Максимо-
вића даривањем дигиталног примерка књиге. За превод те књиге Душица Грбић 
разрешила је, између осталог, симбол који означава фунту, јединицу мере за те-
жину.
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Душица Грбић једна је од ауторки текста „каталог рестаурираних предмета” 
објављеног у књизи Обнова Ризнице манастира Крушедола. У истој публикацији 
Горан влаховић један је од аутора текста „конзервација и рестаурација предмета 
из ризнице манастира крушедола”.

Душица Грбић је добитница награде за најбољег библиотекара у национал-
ним библиотекама србије.

Гордана Ђилас објавила је књигу Библиографија ИНДИС 1976–2009 (са све-
тла ном вуковић). 

Гордана Ђилас објавила је Грађу за библиографију Мирослава Цере Михаило
ви ћа за Библиотеку „Змајева награда”, у издању Матице српске.

Гордана Ђилас објавила је 6. песничку књигу Учитељ сећања за коју је до-
била Награду „печат вароши сремскокарловачке”.

Гордана Ђилас је објавила 7. песничку књигу Сећање које се није догодило, 
за коју је добила Награду „Милица стојадиновић српкиња”. 

Гордана Ђилас стекла је звање магистра филолошких наука на Филолошком 
факултету у Београду, на катедри за библиотекарство и информатику.

У зборнику радова са сусрета библиографа 2008. објављен је прилог Јасне 
карталовић „О каталогу објављенија БМс”.

Јасна карталовић и светлана вучковић добиле су Награду „стојан Новако-
вић” за књигу Огласи, 7. у едицији „каталог старих и ретких књига БМс”, чији 
су редактори.

У монографији научних скупова Академије медицинских наука српског ле-
карског друштва, број 4, објављен је рад Браниславе Аврамовић, Милорада Жи-
кића и Здравка Шолака „Одјек WHO MONICA пројекта у светској стручној лите-
ратури”.

Бранислава Аврамовић добила је захвалницу Академије медицинских наука 
српског лекарског друштва.

На манифестацији Дани града у Ужицу промовисана је књига Животопис 
Максима Евгеновића коју је приредила татјана ракић.

татјана ракић објавила је књигу, магистарски рад, Дум Иван Стојановић.
Георг Јовановић направио је књигу Реконструкција злочина, највећу и најтежу 

књигу која се до данас појавила у србији.
Новка Шокица Шуваковић је добила лиценцу за извођење курса „кори шће-

ње програмске опреме COBISS3/преузимање записа и фонд”. 
Новка Шокица Шуваковић је заменик управника БМс од 8. децембра 2009. 

године.
Марија Јованцаи је добитница награде за најбољег библиотекара у национал-

ним библиотекама србије.
Нада вујић је добитница Захвалнице позоришног музеја војводине из Новог 

сада. 
Иванка клајн изабрана је за члана Извршног одбора Заједнице библиотека 

универзитета србије. 
Ненад Дошлић аутор је књиге, магистарског рада, Матица српска 1941–1951 

издавача Матице српске.
Маја Лазукић, дипломирани правник, референт за опште послове БМс, оба-

вљала је и послове директора Издавачког центра Матице српске (до 13. маја 2011).

НАГрАДА „сретеН МАрИЋ”

На свечаности у спомен на професора сретена Марића (косјерић, 20. фебру-
ар 1903 – Изер сир крез, турен, 27. септембар 1992) одржаној 1. фебруара 2005. 
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године у Новом саду, управник БМс Миро вуксановић и председник Општине 
косјерић Жељко продановић потписали су Оснивачко писмо о Награди „сретен 
Марић” која се додељује најбољој књизи есеја, или најбољем есеју први пут обја-
вљеном на српском језику. Награда се додељује сваке друге године, а састоји се 
од повеље и новчаног износа.

Добитници награде у протекле четири године били су Јовица Аћин за књигу 
есеја Голи приповедач у издању „књижевне општине вршац” из вршца (објавље-
на 2008) и коља Мићевић за књигу есеја Осам влашића француског симболизма у 
издању „службеног гласника” из Београда (објављена 2009. у колекцији „велереч”).

МеЂУНАрОДНА сАрАДњА

Настављена је традиционална сарадња у размени публикација са око 320 
ин сти туција из 60 земаља света. Укупно је размењено 56.377 публикација. 

Депозитом ФАО и Унеско БМс је примила 859 публикација.
За међународну базу AGRIS унета су 8.947 записа.
Обављана је међубиблиотечка позајмица преко Британске библиотеке у Лон-

до ну, преко немачког центра SUBITO и путем IFLA купона.
Набављене су стране базе података, часописи и књиге на компакт-дис ко ви ма. 

Обезбеђен је приступ иностраним базама часописа на сајту коБсОН-а, као и хосту 
DIALOG.

Настављено је претраживање Индекса научних цитата на компакт-дисковима 
и на интернету.

БМс је обновила своје чланство у Међународној асоцијацији библиотека и 
биб лио течких удружења (IFLA) и била је укључена у програме за заштиту кул тур-
них добара Унеско.

БМс и словачка национална библиотека у Мартину потписале су споразум о 
сарадњи и унапређењу односа ове две институције. споразум су потписали управ-
ници Миро вуксановић и Душан катушчак.

БМс је у сарадњи са Информативно-рефералним центром Амбасаде сАД и 
њеним директором Јасном кунић организовала предавање тода катлера из Инди-
јане под насловом „Библиотекар и нове технологије” у свечаној сали Матице срп ске.

током 2009. у оквиру међународне културне сарадње са Италијом, а на осно-
ву споразума са Фондом за очување културно-историјске баштине из Бача на реа-
лизацији развојног пројекта интегративне заштите наслеђа општине Бач „векови 
Бача” у БМс је успешно обављена обука кандидата Фонда на пословима превен-
тивне заштите публикација.

За допринос у сређивању фондова Хиландарске библиотеке БМс је добила 
захвалницу.

БМс је у сарадњи са другим институцијама учествовала у припреми изложбе 
„србија – културна спона Истока и Запада”, која је одржана у Бечу.

БМс је заједно са националним библиотекама Аустрије, естоније, Чешке, 
Мађарске, словачке и словеније учествовала у припреми пројекта NeO који је део 
дигиталног пројекта Форума централне и источне европе DiFMOE.

Миро вуксановић учествовао је на Данима српске културе у темишвару.
На отварању Међународног скупа „сава текелија и Арађани” у Араду „реч о 

сави текелији” беседио је управник БМс Миро вуксановић, а потом је, на првом 
заседању, на тему „књиге саве текелије у БМс” говорила мр Душица Грбић.

Марија ваш, Јелена поповић, Штефанија Маћко и тамара вујков Ђурановић 
боравиле су у Бечу и присуствовале симпозијуму посвећеном аустријском драма-
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тичару едену фон Хорвату. Боравак је организован на основу уговора о пок лон- 
-библиотеци Аустрије у БМс.

Марија ваш, Јелена поповић, Штефанија Маћко и тамара вујков Ђурановић 
боравиле су у Бечу као стипендисти Министарства за европске и међународне 
по слове Аустрије.

Марија ваш припремила је програм рада и боравка у БМс еве волфартер, 
студенткиње из Аустрије. 

Марија ваш је учествовала у разговорима са гостима из Немачке, са аташеом 
за културу Амбасаде Немачке карин Маршал и у разговору са Аном Јанковић, 
ди ректорком Аустријског културног форума, која је посетила БМс. 

На Међународној научној конференцији „Значај културног наслеђа св. Ћири-
ла и Методија за европу”, одржаној у њитри (словачка) учествовале су Душица 
Грбић и Финка пјевач.

Душица Грбић и Новка Шокица Шуваковић учествовале су на Међународ-
ном скупу „стара, ретка и уметничка књига – јуче, данас, сутра” одржаном у Би-
блиотеци града Београда.

Душица Грбић учествовала је на Међународном скупу „Дечани у светлу архео-
графских истраживања” одржаном у Београду.

У оквиру програма сређивања библиотеке манастира Хиландара у манасти-
ру су боравили Александар радовић (радио на формирању и одржавању базе по-
датака Библиотеке савремене књиге), станимир Јакшић (обрађивао књиге из ма-
настирске ризнице и штампане руске књиге 18. века; радио на каталошкој обради 
књига на старогрчком и новогрчком језику) и коста симин (обрађивао серијске 
публикације). 

Георг Јовановић присуствовао је конференцији Друштва конзерватора Ма-
ђар ске у Будимпешти.

Георг Јовановић посетио је сајам конзервације „Restauro” у Фиренци.
Милица цветковић била је на стручном усавршавању у Шкотској и Францу-

ској као стипендиста министарстава културе ових земаља.
Милица цветковић је на позив Амбасаде Француске боравила у паризу и уче-

ствовала у програму „Библиотеке, библиотекари, међународна сарадња”.
Милица цветковић учествовала је у међународној радионици „транспарент-

ност, добро управљање и антикорупција” у Гетеовом институту у Београду.
петер Хајнерман учествовао је на Међународној смотри културно-уметнич-

ких друштава Дани Мађарске културе у карпатском басену у словачкој.
рад „Evaluation of Scientific Performance According to Citation Indexes in Serbia” 

Браниславе Аврамовић и Иванке клајн из БМс и др стеле Филипи-Матутиновић 
и Александре поповић из Универзитетске библиотеке „светозар Марковић”, пред-
стављен је на 15. конференцији о професионалним изворима информација „INFORUM 
2009” у прагу.

Библиотекари БМс: Новка Шокица Шуваковић, Душица Грбић, весна Укро-
пи на, Даниела кермеци, тамара Мијатовић, Оливера Шербеџија, слађана субашић 
и радивој Додеровић, присуствовали су дводневној Међународној конференцији 
„COBISS 2009” у Марибору.

Библиотекари БМс: Новка Шокица Шуваковић, Гордана Ђилас, Марија ваш, 
каталин рафа и Оливера кривошић присуствовали су дводневној Међународној 
конференцији „COBISS 2011” у Марибору.

Новка Шокица Шуваковић боравила је у Марибору на презентацији и курсу 
„Употреба програмске опреме COBISS3/преузимање записа и фонд”.

Новка Шокица Шуваковић је учествовала на Међународној научној конфе-
ренцији „Дигитализација културне баштине, универзитетски репозиторијум и уче-
ње на даљину” на Филолошком факултету у Београду.
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Новка Шокица Шуваковић и радивој Додеровић били су на вишедневном 
студијском путовању по Немачкој и посетили библиотеке у Берлину, Лајпцигу и 
Дрездену, у организацији Одељења Информације и библиотеке Goethe-Instituta 
Београд у сарадњи са BI-International.

соња Ивановић била је на стручном усавршавању у паризу као стипендиста 
министарства културе ове земље, као и на стручном усавршавању италијанског 
језика у торину.

Библиотекарке БМс татјана ракић и Даниела кермеци учествовале су на 
стручном скупу библиотекара србије и Бугарске одржаном у Нишу.

Иванка клајн и Марина Јованцаи присуствовале су предавању роџера Брисо на 
у Градској библиотеци у Новом саду и на правном факултету, предавању Ги јо ма 
ривала у Универзитетској библиотеци „светозар Марковић” у Београду и пре да-
ва њу павела синека у ректорату Универзитета у Новом саду.

верица Шево учествовала је у раду комисије за међународну сарадњу БДс. 
Библиотекари БМс посетили су Националну библиотеку Аустрије.
Библиотекари БМс: радован Мићић, Марија Јованцаи, Бранислава Аврамовић, 

Иванка клајн, Новка Шокица Шуваковић, радивој Додеровић и Гордана Ђилас уче-
ствовали су на Међународној научној конференцији „електронска библиотека” 
одржаној на Филолошком факултету у Београду.

Библиотекари БМс: Милица цветковић, весна Чонкић, соња Ивановић, Да-
ниела кермеци, Оливера кривошић и Александар радовић присуствовали су Ме-
ђународној научној конференцији „стандардизација и квалитет библиотечких 
услуга” одржаној у Новом саду.

Библиотекари БМс: Новка Шокица Шуваковић, Гордана Ђилас, радивој До-
деровић, Оливера кривошић, Милица цветковић и правница Маријана Нађбаби 
присуствовали су предавању Барбаре Џонс у Градској библиотеци у Новом саду.

Библиотекари БМс присуствовали су предавању Давида Хоркија и предава-
њу Гордане Мазић и Матјажа Залокара из IZUM-а у Марибору у НБс у Београду.

БМс су посетили Хае вонг Чанг из Јужне кореје, члан жирија 4. пијанистич-
ког такмичења „Меморијал Исидор Бајић” у Новом саду и снeжана пановска, кул-
турни аташе Македоније у Малезији и почасни гост „Меморијала”, канадски књи-
жевник Алберт Мангел, гости из енглеског града Норича, професори и студенти 
славистике на Филозофском факултету у Бечу, библиотекари Библиотеке „Филип 
вишњић” и библиотека у региону Бијељине, професори и студенти Одсјека за срп-
ски језик и књижевност на Филозофском факултету у Бањалуци, Андраш Јухас, 
библиотекар Одељења за набавку Националне библиотеке сечењи у Будимпешти, 
Мари Жаколо, представница Француског културног центра у Новом саду, библио-
текари из Будимпеште које је предводио Золтан Нађ, председник техничке секци је 
Библиотекарског друштва Мађарске и руководилац Одељења за микрофилмова-
ње Националне библиотеке сечењи, ученици Гимназије „свети Иштван цистер-
цита” из мађарског града секешфехервара, клаудија рохел-Лаурих, директорка Оде-
љења за имплементацију културе и пројекте у иностранству Министарства за 
европске и спољне послове Аустрије у пратњи рајнхарда рајмана, аустријског лек-
тора на Филозофском факултету у Новом саду, клара трухла, референт међуна-
родне размене Народне библиотеке Чешке републике у пратњи Иване Николић из 
НБс, Нина владимировна Горјанска, руководилац Одељења ретких књига Инфор-
мативно-библиотечког центра тјумењског државног универзитета и елвира Ни-
колајевна Акимова, стручњак за проучавање старих и ретких књига из сибирског 
града тјумења, Арне Хартиг, аташе за културу Амбасаде савезне републике Не-
мачке у Београду, др Магдалена кох, шеф катедре за српски језик и књижевност 
Института словенске филологије вроцлавског универзитета, слободан Милино-
вић, библиотекар Државне библиотеке Новог Јужног велса у сиднеју, Андреј Ба-
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зилевски, доктор филолошких наука, песник, преводилац и директор и главни уред-
ник московског издавачког предузећа „вахазар” и Анђело сантагостино, професор 
економије и права из Италије, лектори са катедре за немачки језик и књижевност 
Филозофског факултета у Новом саду др клаудија Агнес Милер и Дитмар Унтер-
кофлер, библиотекар и информатичар катарина Маршичек из Америчке амбасаде 
у Бечу и Јасна кунић, директорка Information Resource Centre при Америчкoj амба-
сади у Београду, студенти Филозофског факултета у Загребу с професором др Ду-
шаном Маринковићем, Мирјана комадина, заменик директора Аустријског кул-
турног форума из Београда, виктор васиљевич петраков, начелник Управе ми-
нистарства културе руске федерације, истраживачка група Универзитета „етвеш 
Лоранд” из Будимпеште, истраживачи из Француске, студенти славистике Фило-
зофског факултета у Грацу, Илона Олексив из Националне-научне библиотеке у Ла-
вову и ростислава Хримаљук, историчар уметности из Лавова, Халина вaнтрoп-
ска, шеф катедре за славистику Филолошког факултета у Гдањску, мр Анежка 
киндлерова, руководилац Набавке и размене публикација у Slovenská knihovna 
из прага, Милан Грба, кустос за Југоисточну европу у Британској библиотеци у 
Лондону, библиотекари из Москве и приједора, доцент паневропског универзите-
та Апеирон др слободан Лукић из Бањалуке, Зоран Јовичић, председник и обно-
витељ најстарије српске хуманитарно-просветне организације, задужбине српског 
привредног друштва „привредник” и оснивач Музеја српске дијаспоре и културе 
који живи и ради на релацији сиднеј – Лондон – Београд, рајко Игић, професор 
Медицинског факултета који живи у Чикагу, Eва волфартер из Беча, студентки-
ња примењене науке о култури и славистици на Универзитету у клагенфурту која 
је била на стручном усавршавању у БМс, библиотекари из републике српске Љи-
ља на Бабић, Жељка комненић и Милка Давидовић, директор Аустријског култур-
ног форума из Београда Николаус келер, представница Француског културног 
центра Новог сада сидони перон, директорка Аустријског културног форума из 
Београда Ана Јанковић, сарадник Баварске националне библиотеке Фабијан коп, 
сарадници словачке националне библиотеке Јан Шраштетер и петер крацер, струч-
њаци из Немачке за књигу на готици, представници и учесници пројекта NeO, би-
блиотекерке из Royal College of Music у стокхолму из Шведске карин Нордгрен и 
Јудит Шелд, Марко Лукези, универзитетски професор и песник из Бразила, проф. 
др ватнабе Аикико из Јапана, лекторка цо суен во са Универзитета Хандкук, 
Јужна кореја, Љиљана Бањанин куради са славистичке катедре Универзитета у 
торину, сарадница Академије наука и уметности Украјине из Лавова ростислава 
Хримаљук, проф. Драгана Обрадовић, лектор за српски језик на Универзитету у 
торонту, група студената и професора са Филозофског факултета у Загребу, би-
блиотекар књижнице Филозофског факултета у Загребу, водитељка славистичке 
збирке сања слукан, проф. др Милош Зеленка са педагошког факултета у Чешким 
Будјејовицама, докторанд из Белгије питер трох, докторанд кента сузуки са то-
кијског универзитета, докторанд елена Завердина са Универзитета у Јанини у 
Грчкој, постдокторанди на катедри за славистику Универзитета сапиенца у риму, 
Лука вељо и санела Мушија, отац серафим из Хиландара, Јанис какридис, ди-
ректор Института за славистичке језике и литературу у Берну, Хелен Нилсон, ди-
ректорка полицијске академије у Шведској, представници ОеБс-а у републици 
србији, проф. др кристина Берета са катедре за славистику у клагенфурту, уче-
сници 9. међународне конференције „стандардизација и квалитет библиотечких 
услуга” одржане у Новом саду, гости из Норича, почасни грађани Новог сада, вер-
нер внент из немачког Министарства иностраних послова, Ђорђе Николић, пе-
сник из Чикага и проф. др Иван Ћирић из Чикага, дародавац поклон библиотеке 
др Иринеја и стевана Ћирића. 
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ОпШтИ пОсЛОвИ

своју делатност БМс је обављала сагласно Закону о Матици српској, Зако-
ну о култури, Закону o библиотечкој делатности, Закону о културним добрима, 
Закону о јавним службама, Закону о делатностима од општег интереса у области 
културе, Закону о утврђивању надлежности аутономне покрајине, Закону о обаве-
зном примерку публикација и другим законским и подзаконским прописима.

Управни одбор је радио у саставу: проф. емеритус др Марија клеут, председ-
ник и чланови др Драган станић, Лазар Ћурчић, мр Душица Грбић и Ђорђе ви-
ловски.

Управни одбор је одржао 8 седница на којима је размотрио и усвојио: записни-
ке са претходних седница, извештаје о раду и годишње рачуне БМс за 2007, 2008, 
2009. и 2010. годину, четворогодишњи извештај о раду (2004–2007), финансијске 
планове БМс за 2009, 2010. и 2011. годину, програме рада БМс за 2009, 2010, 2011. и 
2012. годину, ребалансе финансијских планова за 2008, 2009. и 2010. годину, плано-
ве набавки за 2008, 2009, 2010. и 2011. годину, ребалансе планова на бавки за 2008, 
2009, 2010. и 2011. годину, продужење радног односа Миру вуксановићу, управни-
ку Библиотеке, прецизирање датума у споразуму о продужењу радног односа од 11. 
новембра 2008. године, измене и допуне распореда изложби за 2009. годину, инфор-
мацију о радовима на згради, информације: о Закону о култу ри, припреми Закона 
о обавезном примерку и другим законима, примени Закона о изменама и допуна-
ма Закона о буџету рс за 2009. годину, примени Закона о кул тури и правилницима, 
донео статут Библиотеке и пословник о раду Управног одбора. 

Надзорни одбор радио је у саставу: Дејан Живанац, председник, и чланови 
Боривој Јуришин и радован Мићић.

Надзорни одбор је одржао 4 седнице на којима је размотрио годишње рачу-
не БМс за 2007, 2008. и 2009. и 2010. годину, финансијске планове БМс за 2008, 
2009, 2010. и 2011. годину, планове набавки за 2008, 2009, 2010. и 2011. годину, 
предложио Управном одбору да ове документе усвоји и донеo пословник о раду.

Одржано је 18 седница колегијума, саветодавног тела управника, на којима 
су разматрана питања из области пословања, организације и праћења извршења 
послова.

Јавне набавке су обављане сагласно Закону о јавним набавкама, Закону о бу-
џету републике србије и правилнику о поступку јавне набавке мале вредности. 
спроведено је 108 поступака. Извештаји о јавним набавкама достављени су 
благо времено републичкој управи за јавне набавке.

Инвестиционо одржавање, коришћење опреме и сређивање простора обавља-
но је у циљу стварања бољих услова за рад и пружање услуга корисницима.

посебна пажња била је посвећена побољшању услова за кориснике и заштити 
библиотечких збирки.

Набављана је рачунарска опрема и опрема за дигитализацију у циљу заштите 
публикација и с намером да се највредније публикације учине доступним кори-
сни цима у дигиталној форми.

постављен је нови систем видео-надзора у седишту Библиотеке и у Чешком 
магацину.

корисницима су пружане услуге сваким радним даном од 730 до 1930, а субо-
том од 730 до 1330 сати у Општој читаоници, Читаоници за периодику и истражи-
вачки рад, Читаоници за научни рад, Читаоници раритета, Читаоници рефералног 
центра и Читаоници посебних збирки.

коришћење радног времена је свакодневно праћено, а зараде су утврђиване на 
основу индивидуалног доприноса запослених. сви запослени су подносили месечне 
извештаје на обрасцу који је сачињен сагласно упутствима Министарства културе.
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Општи и заједнички послови су обављани ажурно.
Обављана је редовна контрола и сервисирање противпожарних апарата, АДп 

централе, хидраната и јонизујућих јављача пожара.
редовно је осигурана имовина БМс.

(Извештај о четворогодишњем раду Библиотеке Матице српске (2008–
2011) је усвојен на XLIV седници Управног одбора Библиотеке одржаној 2. 
фебруара 2012)
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ИЗВЕШТАЈ О ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ РАДУ
ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ 

(2008−2011)

I. УВОД

У скла ду са сво јом ми си јом Га ле ри ја Ма ти це срп ске је, као чу вар ко лек тив
не ме мо ри је на ци о нал ног иден ти те та из ра же ног кроз де ла ли ков не умет но сти, 
екс по зи ци јом и ин тер пре та ци јом сво јих збир ки, то ком про те кле че ти ри го ди не 
те жи ла по ди за њу све сти о на ци о нал ним кул тур ним вред но сти ма.

У пе ри о ду од 2008. до 2011. Го ди не Га ле ри ја Ма ти це срп ске је успе шно ре а
ли зо ва ла про гра ме де фи ни са не сво јим го ди шњим пла но ви ма. Ак тив но се ра ди ло на 
не ко ли ко кључ них про је ка та: адап та ци ји и мо дер ни за ци ји из ло жбе них са ла, уна
пре ђе њу си сте ма чу ва ња и из ла га ња умет нич ких пред ме та, мо дер ни за ци ји до ку
мен та ци је и на чи на пре зен та ци је ко лек ци је. За вр шен је рад на ре кон струк ци ји 
из ло жбе ног про сто ра и фор ми ра њу стал них из ло жби. Ре а ли зо ва но је пе де сет 
се дам из ло жби, са ци љем да се пред ста ве де ла из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це 
срп ске, за хва ли да ро дав ци ма кроз из ло жбе по клонзбир ки и ука же на са вре ме не 
мо де ле ин тер пре та ци је умет но сти но вог до ба кроз сту диј ске из ло жбе. Об ја вље
на је три де сет јед на пу бли ка ци ја: мо но граф ске сту ди је, ка та ло зи и во ди чи и два
де сет фла је ра. Ре дов но су одр жа ва на струч на ту ма че ња стал не по став ке и по вре
ме них из ло жби. Одр жа но је сто пе де сет еду ка тив них ра ди о ни ца. Струч ња ци 
Га ле ри је ак тив но су уче ство ва ли на мно го број ним на ци о нал ним и ме ђу на род ним 
ску по ви ма, као и у ре а ли за ци ји про је ка та стал не струч не еду ка ци је за по сле них. 
По себ на па жња по све ће на је ра ду са пу бли ком, те је знат но уве ћан број по се ти
ла ца, као и са рад њи са ме ди ји ма, што је до ве ло до бо ље ме диј ске ви дљи во сти 
Га ле ри је и ње них ак тив но сти. 

То ком овог пе ри о да Га ле ри ја је ужи ва ла ве ли ку по др шку сво га осни ва ча Ма
ти це срп ске, али и Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, Се кре та ри ја та за 
кул ту ру Вла де Вој во ди не и Гра да Но вог Са да, ко ји су фи нан сиј ски омо гу ћи ли ре а ли
за ци ју плaнираних про гра ма. За свој рад и ре зул та те до би ла је зна чај на струч на 
при зна ња.

Пра те ћи европ ске трен до ве и стан дар де про фе си је, Га ле ри ја Ма ти це срп ске 
се тру ди ла да про у ча ва и из ла же де ла на ци о нал не ли ков не умет но сти пред ста
вља ју ћи их у кон тек сту ши рих ис тра жи ва ња и по ве зи ва ња са кул тур ном исто ри јом 
европ ских на ро да. Ори јен ти са на на не го ва ње ви со ког струч ног и про фе си о нал ног 
ква ли те та кроз осми шље не про гра ме на ме ње не ши рој за јед ни ци, ус по ста ви ла се 
као ва жан сег мент кул тур ног жи во та це ло куп не др жа ве.

Га ле ри ја Ма ти це срп ске ус пе ла је да кроз ква ли тет ну по ну ду му зеј ских са
др жа ја и кре и ра њем при јат ног ам би јен та по ста не не за о би ла зан еле мент еду ка
ци је мла дих, да по диг не свест о соп стве ним ко ре ни ма и вред но сти ма, да бу де ме
сто про ми шља ња, ин тер ак тив ног уче ња и сти му ла тив ног естет ског до жи вља ја.
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Основ ра да: За кон, ста тут, стра те шки план

Га ле ри ја Ма ти це срп ске сво ју де лат ност оба вља на осно ву Осни вач ког ак та 
Му зе ја Ма ти це срп ске (14. но вем бар 1847), За ко на о Ма ти ци срп ској, За ко на о 
кул ту ри, За ко на о кул тур ним до бри ма, ста ту та Га ле ри је Ма ти це срп ске, пра вил-
ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва у Га ле ри ји и дру гих за ко на ко ји 
ре гу ли шу рад му зеј ске ин сти ту ци је од на ци о нал ног зна ча ја, за шти ту кул тур них 
до ба ра, оства ри ва ње оп штег ин те ре са и рад не од но се. У овом че тво ро го ди шњем 
пе ри о ду за вр ше на је ре а ли за ци ја стра те шког пла на 2004–2008. по сле ана ли зе и 
ева лу а ци је, но ви стра те шки план за пе ри од 2009–2012. усво јио је Управ ни од бор 
на сед ни ци одр жа ној 13. мар та 2009. го ди не. 

На осно ву но во у сво је ног За ко на о кул ту ри (Сл. гла сник РС 72/09) и на осно-
ву са гла сно сти Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске усво јен је но ви ста тут Га ле ри је 
Ма ти це срп ске. Нај зна чиј не про ме не су у одељ ку „ци ље ви, за да ци и де лат ност” 
– про ши ре ње делт но сти, за тим у одељ ку „Ор га ни за ци ја по сло ва” − усво је на је пот-
пу но но ва ор га ни за ци о на схе ма, но ви на зи ви оде ље ња и но ви де ло кру зи ра да, у 
одељ ку „Упра вља ње” на ве де ни су но ви де ло кру зи ра да и од го вор но сти управ ни-
ка, Управ ног и Над зор ног од бо ра. У одељ ку „сред ства за рад” на осно ву про ши-
ре не де лат но сти уве де ни су но ви на чи ни и из во ри фи нан си ра ња и обез бе ђи ва ња 
сред ста ва у ци љу сма ње ња оп те ре ће ња бу џет ских сред ста ва. 

Но ва упра ва

На осно ву од лу ке Управ ног одо ра Ма ти це срп ске 14. де цем бра 2009. го ди не, 
мр ти ја на пал ко вље вић је име но ва на за управ ни цу Га ле ри је. На кон од ла ска у пен-
зи ју управ ни це др Бран ке ку лић, мр ти ја на пал ко вље вић је сту пи ла на ду жност 
1. ја ну а ра 2010. го ди не. На ис тој сед ни ци име но ва ни су но ви Управ ни од бор у са-
ста ву: пред сед ник проф. др Ми ро слав ти мо ти је вић и чла но ви проф. др Дра ган 
ста нић, др Бран ка ку лић, Да ни е ла ко ро ли ја цр кве ња ков и До бри ла Јер ков и но-
ви Над зор ни од бор у са ста ву: пред сед ник проф. др Ли ди ја Ме ре ник, мр Је ли ца 
Гр бић и мр Да ни ло вук са но вић.

све ча не сед ни це

Одр жа не су че ти ри све ча не сед ни це по све ће не оба ле жа ва њу 161, 162, 163. и 164 
го ди не по сто ја ња Га ле ри је. Дан Га ле ри је 2008. го ди не био је по све ћен 50. го ди-
шњи ци са мо стал ног ра да Га ле ри је на тр гу га ле ри ја. Го ди на 2009. би ла је по све-
ће на про мо ци ји веб-сај та Га ле ри је и отва ра њу из ло жбе Ко пи је пе ча та са по ве ља 
срп ских вла да ра и вла сте ле од 13. до 17. ве ка из збир ке Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
2010. го ди на обе ле жа ва њу ју би ле ја пет ве ко ва ма на сти ра кру ше до ла и ра ду Га ле-
ри је на кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји екс по на та из кру ше дол ске ри зни це, а 2011. 
го ди на пре зен та ци ји умет нич ког на сле ђа Бу дим ске епар хи је кроз ре зул та те про-
јек та са рад ње Му зе ја срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у сен тан дре ји и Га-
ле ри је на за шти ти срп ског кул тур ног на сле ђа у Ма ђар ској. 

при зна ња и на гра де

У овом че тво ро го ди шњем пе ри о ду Га ле ри ја је до би ла не ко ли ко на гра да и 
при зна ња. Др Бран ка ку лић до би ла је на гра ду На ци о нал ног ко ми те та ИкОМ-а за 
нај бо љу пу бли ка ци ју за књи гу Но во сад ске др во ре збр ске ра ди о ни це у 18. ве ку. Из-
ло жба и књи га др си мо не Чу пић Те ме и иде је мо дер ног: Срп ско сли кар ство 1900− 
1941. до би ла је на гра ду Му зеј ског дру штва ср би је. За успе шно оства ре ну са рад њу 
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Га ле ри ја је до би ла За хвал ни цу деч јег ча со пи са Ма шта ли ца, За хвал ни цу вој во-
ђан ског фе сти ва ла кла сич не ги та ре и За хвал ни цу ти ма из да ва ча мо но гра фи је Дру ги 
срп ски уста нак од Гра да Ис точ но са ра је во и ре пу бли ке срп ске. На ци о нал ни ко-
ми тет ИкОМ-а је Га ле ри ји до де лио на гра ду за про је кат го ди не за Адап та ци ју и 
фор ми ра ње стал них по став ки 18, 19. и пр ве по ло ви не 20. ве ка. Га ле ри ја је до би ла 
и За хвал ни цу спо мен-збир ке па вла Бе љан ског.

II. ОСНОВ НИ ЦИ ЉЕ ВИ РА ДА

Но ва ор га ни за ци ја и си сте ма ти за ци ја по сло ва

Но ви пра вил ник о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва ускла ђен је са 
но вим ста ту том Га ле ри је и сту пио је на сна гу 22. ја ну а ра 2011. го ди не, на кон са-
гла сно сти до би је не од Ми ни стар ства кул ту ре ре пу бли ке ср би је. ре ор га ни за ци ја 
рад них ме ста осми шље на је на осно ву по зи тив них ис ку ста ва и са гле да ва ња свих 
по сло ва ко ји се у Га ле ри ји оба вља ју. при ла го ђе на је основ ним ци ље ви ма де фи ни-
са ним у стра те шком пла ну, у ци љу што успе шни је ре а ли за ци је пла но ва и про гра-
ма: тран сфор ма ци ја згра де, кон цен тра ци ја на фонд и ино ва тив ност пре зен та ци је. 
рад је ор га ни зо ван по сле де ћој схе ми ор га ни за ци о них је ди ни ца и сек то ра: Упра ва, 
Оде ље ње за ис тра жи ва ња и за шти ту ко лек ци је − сек тор збир ки и сек тор за шти те; 
Оде ље ње за про гра ме и пре зен та ци ју и Оде ље ње оп штих по сло ва са сек то ри ма 
фи на си ја, без бед но сти и одр жа ва ња. Ова ква схе ма ства ра бо ље усло ве за опе ра-
тив ни је функ ци о ни са ње Га ле ри је, ја сни ју по де лу и си сте ма ти за ци ју но вих по сло-
ва, ко је је на мет ну ла са вре ме на му зеј ска прак са. 

стал на по став ка 19. ве ка

У овом пе ри о ду Га ле ри ја је на ста ви ла са по ди за њем ква ли те та стал не по став-
ке и ре а ли зо ва ла но ву стал ну из ло жбу 19. ве ка: Срп ска умет ност 19. ве ка: Љу ди 
и до га ђа ји – сли ка про шло сти. по став ка је отво ре на 6. фе бру а ра 2009. го ди не, осла-
ња ју ћи се на умет нич ка де ла од ве ли ког и из у зет ног зна ча ја у вла сни штву Га ле-
ри је. циљ из ло жбе је да се кроз ода бра на умет нич ка де ла пред ста ве и при ка жу 
љу ди и до га ђа ји зна чај ни за исто ри ју срп ског на ро да. по став ка је на ста ла као ре-
зул тат тим ског ра да ку сто са и кон зер ва то ра и по чи ва на вред но ва њу до стиг ну ћа 
прет ход ни ка и при ме ни иде ја са вре ме ног ме то до ло шког мо де ла ту ма че ња исто-
ри је умет но сти но ви јег до ба. 

Адап та ци ја ен те ри је ра

то ком 2008. го ди не ра ди ло се на адап та ци ји из ло жбе них са ла на дру гом спра-
ту и при пре ми за фор ми ра ње стал не по став ке 19. ве ка. Из ве де ни су пар ке тар ски, 
по до по ла гач ки и мо лер ско-фар бар ски ра до ви. Угра ђен је но ви си стем ра све те.

то ком 2010. го ди не ре но ви ра не су из ло жбе не са ле у при зе мљу: ин ста ли ра ни 
су гип са ни зи до ви, угра ђе не ма ске за ра ди ја то ре и окре че не про сто ри је. та ко ђе, те 
го ди не је адап ти ра на са ла ко пи ја фре са ка са по моћ ним про сто ри ја ма ис под сте-
пе ни шта. За ме ње ни су про зо ри, мон ти ра на ком плет на елек тро ин ста ла ци ја са ре-
гу ла то ри ма осве тље ња, кли ма уре ђа ји, аудио-ви зу ел на опре ма, спу штен пла фон 
са аку стич ним пло ча ма, мон ти ра на но ва ста кле на вра та и два про сто ра адап ти ра-
на за гар де ро бу и про стор за др жа ње опре ме за пре зен та ци је. Овом адап та ци јом 
Га ле ри ја је до би ла мул ти функ ци о нал ну и ре пре зен та тив ну са лу ко ја од го ва ра по-
тре ба ма са вре ме не му зеј ске ак тив но сти. 
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У окви ру на став ка про јек та отва ра ња пре ма пу бли ци 2011. го ди не је ре ди зај-
ни ран ула зни хол: одво јен је слу жбе ни улаз од ула за за по се ти о це, из ме ште на је 
пор тир ска слу жба, фор ми ра на му зеј ска про дав ни ца. У ци љу ве ће тран спа рент но-
сти га ле риј ских са др жа ја по сто је ћи про зо ри за ме ње ни су ста кле ним пор та ли ма 
на глав ном ула зу. Ула зни хол је пр ви у су сре ту са по се ти о ци ма и ука зу је на иден-
ти тет Га ле ри је, па су у ње му ја сно пред ста вље не основ не ин фор ма ци је о Га ле ри ји, 
са др жа ји стал не по став ке и ак ту ел не ак тив но сти. по ста вљен је но ви си стем ра-
све те и мул ти ме ди јал на опре ма, ко ја на три екра на омо гу ћу је ин тер ак тив не пре-
зен та ци је. 

У адап ти ра ном ула зном хо лу, ко ји је пре ра стао у при јат но ме сто за ко ри сни-
ке, фор ми ра на је му зеј ска про дав ни ца, у ко јој се по ред пу бли ка ци ја про да ју се-
кун дар ни му зеј ски про из во ди − су ве ни ри – чи ји је ди зајн за сно ван на де ли ма из 
Га ле риј ске ко лек ци је.

Уре ђе њем ула зног хо ла, фор ми ра њем му зеј ске про дав ни це и раз два ја њем ула-
за за по се ти о це од слу жбе ног ула за за о кру жен је ци клус адап та ци је уну тра шњих 
про сто ра Га ле ри је на ме ње них пу бли ци. 

Из ло жбе и пу бли ка ци је

Из ло жбе пред ста вља ју ба зич ну де лат ност Га ле ри је и основ ни мо дел ко му-
ни ка ци је са пу бли ком. ре а ли зо ва ним из ло жба ма Га ле ри ја оства ру је сво ју ви зи ју 
и ми си ју. при ре ђи ва не су из ло жбе за сно ва не на ви ше го ди шњим на уч ним про јек-
ти ма, ис тра жи ва њи ма и ту ма че њи ма, ко је су јав но сти пред ста ви ле но ва от кри ћа 
и до ме те, за тим из ло жбе из фон да за сно ва не на атрак тив ним са др жа ји ма ко је су 
по пу ла ри зо ва ле по је ди не те ме, ауто ре или збир ке и го сту ју ће из ло жбе чи ји циљ 
је био да раз ви ја ју ме ђу му зеј ску са рад њу.

Из ло жбе на ак тив ност ни је у пот пу но сти ре а ли зо ва на пре ма пла ну, али су 
ре а ли зо ва не број не дру ге из ло жбе, ка ко са мо стал не та ко и оне у са рад њи са ин сти-
ту ци ја ма са ко ји ма Га ле ри ја ни је са ра ђи ва ла, или ни је ду го са ра ђи ва ла. У овом 
че тво ро го ди шњем пе ри о ду ор га ни зов но је укуп но 57 из ло жби, 25 са мо стал них и 
31 у са рад њи са срод ним ин сти ту ци ја ма. 

пу бли ка ци је ко је је у овом че тво ро го ди шњем пе ри о ду об ја ви ла Га ле ри ја од-
но си ле су се на из ло жбе ну де лат ност и по пу ла ри за ци ју стал не по став ке и еду ка-
тив них про гра ма за де цу. Из штам пе су иза шле мо но гра фи је, сту ди је, збор ни ци, 
ка та ло зи, во ди чи, деч је пу бли ка ци је, фла је ри стал не по став ке и ак ту ел них из ло-
жби. Об ја вље ни су укуп но 31 пу бли ка ци ја и 20 фла је ра. 

Ме ђу на род на са рад ња

Га ле ри ја Ма ти це срп ске је раз ви ја ла и уна пре ђи ва ла ак тив но сти ме ђу на род не 
са рад ње, ко је су се спро во ди ле кроз: ме ђу на род не про јек те, ор га ни за ци ју из ло жби 
у ино стран ству, ор га ни зо ва ње ме ђу на род них ску по ва у Га ле ри ји и уче ство ва ње 
струч ња ка на ме ђу на род ним ску по ви ма. те ме свих ових ак тив но сти би ле су у ве зи 
са за шти том кул тур ног на сле ђа, уна пре ђи ва њем му зеј ског ра да и про мо ци јом умет-
нич ког на сле ђа ко је се чу ва у Га ле ри ји Ма ти це срп ске.

Упра вља ње фи нан си ја ма

Од го вор но упра вља ње фи нан си ја ма основ је за успе шно фи нан сиј ско по сло-
ва ње. Бу ду ћи да про грам и оства ри ва ње ци ље ва ди рект но за ви се од фи нан си ја, 
кон ти ну и ра но су ана ли зи ра ни утро шак сред ста ва и пла ни ра ни тро шко ви.

соп стве ни при хо ди су сти ца ни на осно ву струч них и про стор них мо гућ но сти, 
у скла ду са но вом ре ги стра ци јом де лат но сти Га ле ри је, и то ре ста у ра тор ско-кон-
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зер ва тор ским услу га ма, усту па њем про сто ра, усту па њем ма те ри ја ла за пу бли ко-
ва ње, ор га ни за ци јом из ло жби, до га ђа ја, кон це ра та, кул тур них ма ни фе ста ци ја, еду-
ка тив них тре нин га и кур се ва. при хо ди су сти ца ни и кроз ак тив но сти клу ба при-
ја те ља Га ле ри је Ма ти це срп ске. 

Де лат ност Га ле ри је фи нан си ра ло је 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. по је ди не про гра ме фи нан си ра ли су 
вла да Ап вој во ди не и Град Но ви сад. За кон о јав ним на бав ка ма спро во дио се 
усва ја њем пла на јав них на бав ки на Управ ном од бо ру за те ку ћу го ди ну и до ста вља-
њем из ве шта ја о ре а ли зо ва ним уго во ри ма Ми ни стар ству кул ту ре, ин фор ми са ња 
и ин фор ма ци о ног дру штва, по кра јин ском се кре та ри ја ту за кул ту ру и тро ме сеч но 
Упра ви за јав не на бав ке. Одо бре на сред ства ко ри шће на су на мен ски и ра ци о нал но.

III. НАЈ ЗНА ЧАЈ НИ ЈИ ПРО ЈЕК ТИ

срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској

За шти та и пре зен та ци ја кул тур ног на сле ђа ср ба у Ма ђар ској по кре ну та је 
2009. го ди не као за јед нич ки про је кат 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 у сен тан дре ји. циљ про јек та је да се кроз ме ђу ре ги-
о нал ну и ме ђу др жав ну са рад њу ин сти ту ци ја кул ту ре, на ви ше де це ниј ској ба зи 
за јед нич ких ис тра жи ва ња и ва ло ри за ци је срп ског умет нич ког на сле ђа у Ма ђар-
ској, да ље раз ви ја и уна пре ђу је до бра прак са. Мр ко ста ву ко вић, ку стос Му зе ја 
срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске, ода брао је 39 екс по на та, од ко јих је 20 по-
ре клом из основ ног фон да му зе ја у сен тан дре ји, док је 19 са под руч ја Мо хач ког 
про то пре зви те ра та. Ло ше ста ње екс по на та на мет ну ло је као при о ри тет ни за да так 
њи хо ву кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју, из ве де ну уз са гла сност и до зво лу Ми ни-
стар ста ва кул ту ре ре пу бли ке Ма ђар ске и ре пу бли ке ср би је. пла ни ра ни по сао је 
за вр шен у ав гу сту ме се цу 2011. го ди не. 

кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја укљу чи ва ла је рад на сли ка ма на плат ну, ико-
на ма на др ве ту, ма њим пред ме ти ма цр кве ног мо би ли ја ра, кон зер ва ци ју па пи ра и 
стил ских укра сних ра мо ва из епо хе. За по тре бе ис пи ти ва ња умет нич ких ма те ри-
ја ла и тех но ло ги ја Га ле ри ја се осло ни ла на фи зич ко-хе миј ску ла бо ра то ри ју На-
род ног му зе ја у Бе о гра ду и дру ге спе ци ја ли зо ва не ин сти ту ци је, ка би нет за ренд-
ген ску ана ли зу сли ка, те струч ња ке и ис тра жи ва че Уни вер зи те та у Но вом са ду. 
Фо то и тек сту ал ну до ку мен та ци ју о ра до ви ма са чи ни ли су за по сле ни у сек то ру 
за за шти ту у Га ле ри ји.  

Из ло жбу је пра ти ла пу бли ка ци ја Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској 
ауто ра мр ко сте ву ко ви ћа и Да ни е ле ко ро ли је цр кве ња ков. 

по ред пу бли ка ци је, за из ло жбу је при пре мљен ком пле тан ре клам ни и еду-
ка тив ни ма те ри јал: фла јер, пла кат, ро лап и меш за фа са ду, а из ло жба је об у хва ти-
ла ле ген де на срп ском и ма ђар ском је зи ку, као и тек сту ал не па ное са основ ним 
по да ци ма о по ре клу и зна ча ју екс по на та и кон зер ва ци ји. На овај на чин из ло жба је 
спрем на за но ву пла ни ра ну по став ку у сен тан дре ји. сни мљен је и про мо ви сан 
до ку мен тар ни филм о про јек ту, као при мер ко ји се рет ко ко ри сти у пре зен та ци ји 
про је ка та за шти те кул тур ног на сле ђа. 

Обе ле жа ва ње пет ве ко ва ма на сти ра кру ше до ла

по во дом обе ле жа ва ња пет ве ко ва од осни ва ња ма на сти ра кру ше до ла по кре-
ну то је уоб ли ча ва ње ри зни це ма на сти ра као мо дер не му зеј ске по став ке. Ова ми-
си ја оку пи ла је че ти ри ин сти ту ци је: Га ле ри ју Ма ти це срп ске, по кра јин ски за вод 
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за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Би бли о те ку Ма ти це срп ске и Му зеј вој во ди не. На-
ве де не ин сти ту ци је су пре ма сво јим над ле жно сти ма и струч ним ка па ци те ти ма 
ре а ли зо ва ле овај про је кат, ко ји се пре вас ход но од но сио на кон зер ва ци ју и ре ста у-
ра ци ју ода бра них екс по на та и при пре ма ње де ла ма на стир ских ко на ка за му зеј ски 
про стор.

тим по во дом Га ле ри ја је об ја ви ла пу бли ка ци ју у ко јој су об у хва ће ни струч но 
об ра ђе ни пред ме ти спрем ни за из ла га ње. У пу бли ка ци ји је ка та ло ги зи ра но и ре-
про ду ко ва но 57 ико на, 10 пор тре та, 7 ли то гра фи ја, 20 пред ме та од ме та ла, 4 кр ста, 
13 пред ме та од тек сти ла и 18 књи га. реч уна пред на пи са ла је мр ти ја на пал ко вље-
вић, о ри зни ци је пи са ла др Бран ка ку лић, о кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји Да ни е-
ла ко ро ли ја цр кве ња ков, мр Да ни ло вук са но вић, Го ран вла хо вић, Ана Ола још и 
Бо ја на ко стић. ка та лог ре ста у ри ра них пред ме та са чи ни ле су мр Дра гој ла Жи ва-
нов и мр Ду ши ца Гр бић. ре цен зен ти су проф. др Ми ро слав ти мо ти је вић и Зо ра на 
Ђор ђе вић. На про мо ци ји књи ге Об но ва Ри зни це ма на сти ра Кру ше до ла о до са да-
шњим ре зул та ти ма про јек та и о са мој пу бли ка ци ји су го во ри ли пред став ни ци свих 
уче сни ка у про јек ту: проф. др Ми ро слав ти мо ти је вић, др Бран ка ку лић, уред ни-
ца пу бли ка ци је, 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 вој во ди не, Да ни е ла ко ро ли ја цр кве ња ков, мр 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 и Зо ра на Ђор ђе вић, 
шеф кон зер ва ци је у Му зе ју вој во ди не.

Но во сад ске др во ре збар ске ра ди о ни це 18. ве ка

Мо но гра фи ја Но во сад ске дро ре збар ске ра ди о ни це 18. ве ка и из ло жба Др во
ре збар ска умет ност – Билд ха ор ско ху до же ство као про је кат су пред ста ви ле на-
ци о нал ну умет ност 18. ве ка ко ја је на ста ја ла у окру же њу за пад но е вроп ске ба рок не 
кул ту ре, али су ства ра о ци во ди ли ра чу на да се не из гу би пра во слав ни иден ти тет. 
Др во ре збар ство 18. ве ка ства ра но у но во сад ским ра ди о ни ца ма по ка за ло је да се 
ди ја лог са дру гим на ро ди ма во дио пре ко умет но сти и да је по сто ја ла те жња да се 
пра во слав на цр ква ускла ди са ви со ким стан дар ди ма рас ко ши ко ја је вла да ла на 
дво ро ви ма, при ват ним ре зи ден ци ја ма и ка то лич ким са мо ста ни ма и цр ква ма. 

Мо но гра фи ја је пред ста ви ла опус но во сад ских мај сто ра др во ре зба ра ко ји су 
у 18. ве ку де ло ва ли на те ри то ри ји кар ло вач ке ми тро по ли је у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји. 

Из ло жба је об у хва ти ла пре ко 70 екс по на та, ме ђу ко ји ма су по себ но ме сто има-
ли тро но ви ма на сти ра кру ше до ла ко ји су пот пу но ре ста у ри ра ни и кон зер ви ра ни 
у ра ди о ни ци Га ле ри је. про је кат је на стао као ре зул тат ви ше го ди шњег ис тра жи-
ва ња др Бран ке ку лић о др во ре збар ској умет но сти у 18. ве ку.

Ја ков Ор фе лин и ње го во до ба

Мо но гра фи ја и из ло жба др Ми ро сла ве ко стић Ја ков Ор фе лин и ње го во до ба 
пред ста ви ли су Ја ко ва Ор фе ли на као јед ног од во де ћих сли ка ра епо хе про све ти-
тељ ства. Де ло и уло га Ја ко ва Ор фе ли на са гле да на је у сло же ним окви ри ма, пре-
по зна ју ћи по ве за ност епо хе про све ти тељ ства, ре фор ме умет но сти и обра зо ва ња 
и умет нич ког ства ра ла штва 18. и 19. ве ка на те ри то ри ји под ју рис дик ци јом кар ло-
вач ке ми тро по ли је. На из ло жби ко ја је на ста ла као ре зул тат мо но гра фи је при ка-
за но је 51 де ло из ко лек ци ја Га ле ри је и Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Му зе ја гра да 
Но вог са да. 
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Обе ле жа ва ње 150-го ди шњи це ро ђе ња па је Јо ва но ви ћа

по во дом обе ле жа ва ња 150-го ди шњи це ро ђе ња па је Јо ва но ви ћа Га ле ри ја је 
при ре ди ла из ло жбу и мо но гра фи ју Из ме ђу есте ти ке и жи во та – Пред ста ва же не 
у сли кар ству Па је Јо ва но ви ћа. Овим про јек том Га ле ри ја је пред ста ви ла јав но сти 
дру га чи ју сли ку ства ра ла штва па је Јо ва но ви ћа, уоча ва ју ћи пред ста ву же не као 
фе но мен при су тан у це ло куп ном ње го вом опу су, са раз ли чи тим ту ма че њи ма. 

Из ло жба је пред ста ви ла 53 де ла, од ко јих је 46 по зајм ље но из му зеј ских ин-
сти ту ци ја и од при ват них вла сни ка. то ком тра ја ња из ло жбе по себ на па жња је би ла 
по све ће на еду ка тив ном де лу, у ко јем су по се ти о ци ма кроз мул ти ме ди јал не пре-
зен та ци је пред ста вље ни жи вот и ства ра ла штво па је Јо ва но ви ћа. Из ло жбу је пра-
тио ком пле тан про па ганд ни ма те ри јал – фла је ри, ро лап, меш, тв спот, из ра ђе ни 
су су ве ни ри, про ду же но је рад но вре ме Га ле ри је и уста но вљен по се бан си стем 
обез бе ђе ња.

тек сто ве за пу бли ка ци ју на пи са ла је гру па еми нент них по зна ва ла ца опу са 
па је Јо ва но ви ћа, под уред ни штвом проф. др Ми ро сла ва ти мо ти је ви ћа и проф. др 
Ли ди је Ме ре ник. Аутор про јек та је мр ти ја на пал ко вље вић, а ко ор ди на тор сне жа-
на Ми шић. На кон из ла га ња у Но вом са ду из ло жба је при ка за на у Ни шу, у из ло-
жбе ном про сто ру Фа бри ке ду ва на.

Обележавањe 250-го ди шњи це ро ђе ња са ве те ке ли је

Обе ле жа ва ње 250-го ди шњи це ро ђе ња са ве те ке ли је за по че то је 2010. го ди-
не отва ра њем из ло жбе Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор у Исто риј ском му-
зе ју ср би је у Бе о гра ду, а на ста вље но је у пе чу ју, Бу дим пе шти и Ара ду. Из ло жбом 
у Исто риј ском му зе ју ср би је ви зу е ли зо ва ни су лич ност и де ло са ве те ке ли је, као 
и ње го ва умет нич ка за о став шти на. Из ло же но је 3 пор тре та са ве те ке ли је, 11 пор-
тре та чла но ва по ро ди це те ке ли ја, ме ђу ко ји ма и пор трет мла дог са ве, ал бум цр те-
жа са зна чај ним ет но граф ским бе ле шка ма и цр те жи ма са ве те ке ли је, ар хив ска гра-
ђа из фон да Ма ти це срп ске и не ко ли ко ра ри тет них пу бли ка ци ја из фон да Би блио-
те ке Ма ти це срп ске. при ре ђе на је и пу бли ка ци ја Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски 
до бро твор. Ауто ри из ло жбе и пу бли ка ци је су мр вла ди мир си мић и сне жа на 
Ми шић. 

то ком 2011. го ди не одр жа но је не ко ли ко ма ни фе ста ци ја:
– У про сто ри ја ма те ке ли ја ну ма у Бу дим пе шти (Ма ђар ска) у окви ру ђач ког 

ин тер на та отво ре на је стал на из ло жбе на по став ка ко ју чи не ди ги тал ни прин то ви 
13 по ро дич них пор тре та и 5 цр те жа са ве те ке ли ја ко је је Га ле ри ја по кло ни ла те ке-
ли ја ну му. Отва ра ње из ло жбе је упри ли че но по во дом отва ра ња и усе ље ња пи то-
ма ца у обновљенe про сто ри је ин тер на та. 

– У ет но граф ском оде ље њу Му зе ја „Ја нус па но ни ус” у пе чу ју (Ма ђар ска) 
отво ре на је из ло жба Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор. Из ло жбу је при ре-
ди ла Га ле ри ја у са рад њи са са мо у пра вом ср ба у пе чу ју у окви ру ма ни фе ста ци је 
Да ни срп ске кул ту ре у пе чу ју. Из ло жба је са ста вље на од 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, као и 
цр те жа ко ји чи не Ле гат са ве те ке ли је у Га ле ри ји. Из ло жба је упот пу ње на дво је-
зич ним (на срп ском и ма ђар ском је зи ку) фла је ром, тек сту ал ним и пот пи сним ле-
ген да ма. тим по во дом је при ре ђен струч ни скуп на ко ме је уче ство ва ла сне жа на 
Ми шић, са те мом „Умет нич ка за о став шти на са ве те ке ли је”.

У но вем бру ме се цу у те ке ли ја ну му у Бу дим пе шти (Ма ђар ска) одр жан је 
дво днев ни ме ђу на род ни скуп „са ва те ке ли ја и ње го во до ба у све тлу са вре ме не 
на у ке”. сне жа на Ми шић је из ла га ла рад „Умет нич ка за о став шти на са ве те ке ли је 
у Ма ти ци срп ској”, ко јим је пред ста ви ла уло гу и зна чај са ве те ке ли је за да на шњу 
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Га ле ри ју Ма ти це срп ске, ње гов зна чај у осни ва њу и раз во ју Му зе ја Ма ти це срп ске 
и ње го ве умет нич ке збир ке.  

На по зив и у ор га ни за ци ји са ве за ср ба у ру му ни ји др Бран ка ку лић, управ-
ни ца Га ле ри је у пен зи ји, уче ство ва ла је на дво днев ном струч ном ску пу „са ва те ке-
ли ја и Ара ђа ни” ра дом „Ли ков но на сле ђе са ве те ке ли је у Ма ти ци срп ској”, ко ји 
је по во дом обе ле жа ва ња 250-го ди шњи це ро ђе ња са ве те ке ли је ор га ни зо ван у 
Ара ду и при ре ђен у окви ру обе ле жа ва ња Да на европ ске ба шти не 2011.

Ма ни фе ста ци је Ноћ му зе ја, Дан му зе ја, Не де ља му зе ја

У овом пе ри о ду Га ле ри ја је ак тив но уче ство ва ла у му зеј ским ма ни фе ста ци-
ја ма Ноћ му зе ја, Дан му зе ја и Не де ља му зе ја ра зно вр сним про гра ми ма и за ни мљи-
вим ин тер ак тив ним са др жа ји ма. 

сва ке го ди не про грам Но ћи му зе ја је био кон ци пи ран у од но су на ак ту ел ну 
из ло жбу и про мо ви са ње ре зул та та ак ту ел ног еду ка тив ног про гра ма за де цу кроз 
из ло жбу деч јих ра до ва. Из го ди не у го ди ну про гра ми су би ли са др жај ни ји и за-
ни мљи ви ји, па је и број по се ти ла ца у Но ћи му зе ја сва ке го ди не био све ве ћи.

У скла ду са го ди шњом те мом ко ју пред ла же ИкОМ (Ме ђу на род ни са вет му-
зе ја), Га ле ри ја је сва ке го ди не при год ним про гра мом и ак тив но сти ма обе ле жа ва ла 
Ме ђу на род ни Дан му зе ја (18. мај), као и ма ни фе ста ци ју Не де ља му зе ја у ср би ји, 
у ко јој се раз ли чи тим са др жа ји ма про мо ви сао рад Га ле ри је, стал на по став ка и Га-
ле риј ска из да ња.

еду ка тив ни про гра ми и кре а тив не ра ди о ни це за де цу

еду ка тив ни про гра ми и кре а тив не ра ди о ни це за де цу ре а ли зо ва ни су као 
мул ти ди сци пли нар ни про јек ти у са рад њи са на уч ним и обра зов ним ин сти ту ци-
ја ма. кроз ре а ли за ци ју ових про гра ма Га ле ри ја се по зи ци о ни ра ла као ре ги о нал ни 
цен тар за пер ма нент ну еду ка ци ју кроз ор га ни зо ва ње стру чих ску по ва, се ми на ра 
и ра ди о ни ца. За ре а ли за ци ју еду ка тив них про гра ма за де цу за кљу чи ва ни су спо-
ра зу ми са пред школ ском уста но вом „ра до сно де тињ ство”, кре а тив ном ра ди о ни-
цом Ма шта ли ца, Му зич ком шко лом „Иси дор Ба јић” и ка те дром за пе да го ги ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом са ду. про гра ми под ра зу ме ва ју да се де ца кроз 
по сма тра ње умет нич ких де ла из стал не по став ке упо зна ју са де ли ма ли ков не 
умет но сти и раз ви ја ју сво је кре а тив не по тен ци ја ле. 

За ре а ли за ци ју еду ка тив них про гра ма из кон зер ва ци је за кљу чи ва ни су спо-
ра зу ми са цен трал ним ин сти ту том за кон зер ва ци ју из Бе о гра да, тех но ло шким 
фа кул те том у Но вом са ду – ка те дра за ин же њер ство ма те ри ја ла и Ака де ми јом 
умет но сти у Но вом са ду. 

ре а ли зо ва ни су сле де ћи еду ка тив ни про гра ми за де цу: Ле по ти це и ју на ци, 
Осе ти умет ност: чи та ње умет нич ких де ла пу тем чу ла, сли ке и зву ци, Био јед ном 
је дан сли кар... па ја Јо ва но вић, Ча роб но жи во тињ ско цар ство, Мој пор трет за му зеј. 

ре а ли зо ва но је пре ко 150 кре а тив них ра ди о ни ца за де цу.
У са рад њи са пУ „ра до сно де тињ ство” 2011/2012. го ди не је акре ди то ван еду-

ка тив ни тре нинг за вас пи та че „Га ле ри ја као вр тић”.
Ус по ста вље на је од но сно на ста вље на успе шна са рад ња на по љу еду ка тив них 

про гра ма за де цу и кре а тив них ра ди о ни ца са сле де ћим ор га ни за ци ја ма: Деч ји кул-
тур ни цен тар Но вог са да, ор га ни за ци ја Per.Art, Ма ла срећ на ко ло ни ја, ШО сО 
„Ми лан пе тро вић”.

ре а ли зо ва ни су сле де ћи еду ка тив ни про гра ми из кон зер ва ци је и ре сту ра ци је: 
ре ста у ра ци ја сли ка уз упо тре бу уси сног сто ла, Увод у пре вен тив ну кон зер ва ци ју, 
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Ме наџ мент у кон зер ва ци ји, Му зеј ска згра да, ре ше ње кли ма ти за ци је у ри зни ци 
ма на сти ра Хи лан да ра и су сре ти кон зер ва то ра.

ко му ни ка ци ја са пу бли ком

У то ку че тво ро го ди шњег пе ри о да 2008–2011. го ди не по себ на па жња је по све-
ће на ко му ни ка ци ји са пу бли ком. ре дов но су одр жа ва на струч на ту ма че ња ак ту-
ел них из ло жби, пре да ва ња и про мо ци је књи га, про јек ци је фил мо ва, а у ци љу про-
мо ци је стал не по став ке Га ле ри је по кре нут је 2009. го ди не но ви ци клус ту ма че ња 
и пре зен та ци је срп ске на ци о нал не умет но сти под на зи вом „Га ле риј ске при че”, 
ко је се одр жа ва ју пет ком у 18.00 са ти. Од штам пан је дво је зич ни (срп ски/ен гле-
ски) фла јер са пла ном стал не по став ке Га ле ри је и крат ким тек стом о Га ле ри ји. 

то ком 2010. го ди не у ци љу про мо ви са ња Га ле ри је сни мљен је кор по ра тив ни 
филм о Га ле ри ји Ма ти це срп ске.

Бо љој ко му ни ка ци ји са пу бли ком до при не ло је и ре дов но оба ве шта ва ње пу-
тем ме ди ја о свим ак тив но сти ма и са др жа ји ма Га ле ри је ко ји су на ме ње ни пу бли-
ци, као и по ста вља ње но ве ин тер нет пре зен та ци је – веб сај та Га ле ри је (2009/2010) 
и отва ра ње феј сбук про фи ла Га ле ри је (2010), ко ји се ре дов но ажу ри ра ју у скла ду 
са рас по ло жи вим ин фор ма ци ја ма ко је Га ле ри ја тре ба да пла си ра. 

ре зул тат је све ве ћи број по се та из го ди не у го ди ну: 15.782 (2008), 21.200 (2009), 
22.500 (2010), 23.820 (2011).

Ме ђу на род на са рад ња и уче шће на ме ђу на род ним ску по ви ма

Осе ти умет ност / Sen ti re l’ar te

еду ка тив ни про грам за де цу ре а ли зо ван је у са рад њи са Му зе јом ди је це зе у 
па лер му (Ита ли ја). по ред струч ња ка два му зе ја, у про јек ту су уче ство ва ли и са-
рад ни ци ка те дре за пе да го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом са ду и Фа кул те та 
за исто ри ју умет но сти Уни вер зи те та у па лер му. про је кат је об је ди нио ис ку ства 
на по љу му зеј ске еду ка ци је и об у хва тио је ин тер ак тив не ра ди о ни це, из ло жбе деч јих 
ра до ва у две зе мље и пу бли ка ци ју Осе ти умет ност: Ин тер кул ту рал но ис ку ство 
у му зеј ској еду ка ци ји, ко ја је штам па на на срп ском и ита ли јан ском је зи ку (2009).

Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској

про је кат је об у хва тио за шти ту и пре зен та ци ју цр кве но у мет нич ког на сле ђа 
Бу дим ске епар хи је (2009−2011).

MU SA – ме ђу на род на са рад ња у обла сти упра вља ња му зеј ским до бри ма на 
евро-Ја дран ској те ри то ри ји. про је кат је ре а ли зо ван у ови ру IPA-ADRI A TIC про-
гра ма. ра ди о ни це су ор га ни зо ва не у Бе о гра ду, ра ве ни и па лер му (2011).

Из ло жбе у ино стран ству

Осе ти умет ност, Му зеј ди је це зе, па лер мо, ре пу бли ка Ита ли ја (2008); Пе тар 
До бро вић (Пе чуј, 1890. – Бе о град, 1942) – Из бор из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це 
срп ске у пе чу ју, ре пу бли ка Ма ђар ска (2009); Стал на по став ка Те ке ли ја ну ма у Бу-
дим пе шти ко ју чи не ди ги тал ни прин то ви 13 пор тре та са ве те ке ли је и чла но ва 
ње го ве по ро ди це и 5 цр те жа са ве те ке ли је ко је је Га ле ри ја Ма ти це срп ске трај но 
по кло ни ла те ке ли ја ну му, Бу дим пе шта, ре пу бли ка Ма ђар ска (2011); Са ва Те ке ли ја 
– ве ли ки срп ски до бро твор, пе чуј, у окви ру ма ни фе ста ци је Да ни срп ске кул ту ре 
у пе чу ју, ре пу бли ка Ма ђар ска (2011) и Ко пи је зид них сли ка из ма на сти ра Бо ђа на, 
сен тан дре ја, ре пу бли ка Ма ђар ска (2011). 
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Ор га ни за ци ја ме ђу на род них ску по ва

Кон зер ва тор ска ис пи ти ва ња и њи хов ути цај на кон зер ва тор ске од лу ке и 
трет ман (6−7. март 2009), са пре да ва њи ма еми нент них пре да ва ча из Умет нич ко-
-исто риј ског му зе ја у Бе чу, као и ни зом из ла га ња до ма ћих струч ња ка. те ме су се 
од но си ле на кон зер ва тор ску ди јаг но сти ку и мо гућ но сти умре жа ва ња по сто је ћих 
ка па ци те та за ис пи ти ва ња на кул тур ном на сле ђу. 

За јед нич ки скуп Дру штва кон зер ва то ра Ср би је и Удру же ња ре ста у ра то ра 
Ма ђар ске (22−23. април 2009), на ко јем су пред ста вље на ис ку ства ма ђар ских ре-
ста у ра то ра и до го во ре но уче шће срп ских ре ста у ра то ра на на ред ном ску пу ко ји ће 
се одр жа ти у Бу дим пе шти.

Но ве тен ден ци је у му зе о ло ги ји – стал не по став ке (8−9. јун 2009). пре да ва-
ња су пру жи ла пре глед тен ден ци ја ве за них за стал не по став ке кроз пре да ва ња 
про фе со ра му зе о ло ги је и при ме ре до бре прак се европ ских му зе ја.

Уче шће на ме ђу на род ним ску по ви ма

Мр ти ја на пал ко вље вић: „сло бо дан про ток умет нич ких де ла”, струч ни скуп, 
салц бург, Аустри ја; Ме ђу на род ни скуп IC TOP-a, Ли са бон, 2008; Ме ђу на род ни 
струч ни скуп IC TOP-a, Осо бље и еду ка ци ја у ре ги о нал ним му зе ји ма, Ман то ва, 
Ита ли ја; по се та ки ни као члан де ле га ци је Ми ни стар ства кул ту ре у обе ле жа ва њу 
ма ни фе ста ци је Да ни срп ске кул ту ре у ки ни, 2010; три бу дим пе штан ске епи зо де 
па је Јо ва но ви ћа, пре да ва ње у срп ском ин сти ту ту из Бу дим пе ште, 2010; Га ле ри ја 
као еду ка тив ни цен тар, из ла га ње на кон фе рен ци ји „HANDS ON Иден ти тет, кул-
ту рал на ра зно ли кост и на сле ђе – Уло га деч јих му зе ја у вре ме ну бр зих про ме на”, 
Љу бља на (ре пу бли ка сло ве ни ја), 2011.

Др Бран ка ку лић: „Нај бо љи у Ба шти ни”, струч ни скуп, Ду бров ник, Хр ват ска, 
2008; „Ли ков но на сле ђе са ве те ке ли је”, из ла га ње на ску пу „са ва те ке ли ја и Ара-
ђа ни” у Ара ду, ре пу бли ка ру му ни ја, 2011.

Да ни е ла ко ро ли ја цр кве ња ков: чла ни ца ти ма за пред ста вља ње кул тур не 
ба шти не, про је ка та и ин сти ту ци ја за шти те кул тур ног на сле ђа вој во ди не и ср би је 
на сај му кон зер ва ци је у Фе ра ри (Ита ли ја), 2010; „The re sto ra ti on of the three ba ro que 
thro nes from the Ser bi an ort ho dox mo na stery of Kru se dol”, из ла га ње на 35. ме ђу на-
род ној кон фе рен ци ји кон зер ва то ра, Ма ђар ски на ци о нал ни му зеј, Бу дим пе шта, 2010; 
са јам кон зер ва ци је у Фе ра ри (Ита ли ја), чла ни ца срп ског ти ма за пред ста вља ње 
свет ске ба шти не у ср би ји и ак тив но сти на ње ној за шти ти и пре зен та ци ји, 2011; 
„Iden ti fi ca ti on of co lo red gla zes on sil ver le af from the ba ro que pe ri od in Ser bi an Ort-
ho dox chur ches with SEM EDS tec hni que”, из ла га ње на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји 
„Euro a nalysis 16,” у окви ру сек ци је „Art and Cul tu ral He ri ta ge”, Бе о град 2011.

сне жа на Ми шић: 5. ме ђу на род ни скуп му зеј ских пе да го га Хр ват ске, Хр ват ска, 
2008; „култ Бран ка ра ди че ви ћа у срп ској ви зу ел ној кул ту ри кра јем XIX ве ка”, 
пре да ва ње у срп ској са мо у пра ви гра да Бу дим пе ште, 2010; „Умет нич ка за о став-
шти на са ве те ке ли је у Ма ти ци срп ској”, из ла га ње на ме ђу на род ном ску пу „са ва 
те ке ли ја и ње го во до ба у све тлу са вре ме не на у ке”, по во дом про сла ве 250-го ди-
шњи це ро ђе ња са ве те ке ли је, одр жа ном у Бу дим пе шти (Ма ђар ска), 2011. 

сне жа на Ми шић и Алек сан дра сте фа нов: „еду ка тив не де лат но сти Га ле ри је 
Ма ти це срп ске – Од иде је и ен ту зи ја зма до ре а ли за ци је и ква ли те та”, из ла га ње на 
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Го ди шњој кон фе рен ци ји ICOM CE CA са те мом „ста ра пи та ња − но ви од го во ри: 
кри те ри ју ми ква ли те та за му зеј ску еду ка ци ју”, За греб, 2011.

Дар ко Ђор ђе вић: „при ме на про це не ри зи ка у ре ги о ну ЈИ евро пе”, ра ди о ни-
ца из обла сти пре вен тив не кон зер ва ци је, со фи ја, Бу гар ска, 2010.

IV. ЕФЕК ТИ РА ДА

по пу ња ва ње збир ки

По кло ни

У пе ри о ду од 2008. до 2011. го ди не ко лек ци ја је уве ћа на за укуп но 616 умет-
нич ких де ла, от ку пи ма и по кло ни ма да ро да ва ца из Но вог са да, Зре ња ни на и Бе о-
гра да. 

Умет нич ка де ла 2011. го ди не су по кло ни ли: др ве ра Јо ва но вић Дун ђин и Јо-
ван Дун ђин, проф. др ве сна Бе рић и кће ркa Ан дри ја на Бе рић, Љу ба Ма рин чић, 
Зо ран попарa, Ми лан ке шељ, проф. Ма ри ја на та ба ко вић пе ри шић, ве ра За рић, пе-
тар Ћур чић, вељ ко Ми хај ло вић, Ол га Ди ми три је вић, ака де мик Дин ко Да ви дов, 
мр Да ни ло вук са но вић и Бран ко Ја ко вље вић. 

2010. го ди не ко лек ци ја је уве ћа на за 40 де ла ко ја су по кло ни ли: ру жи ца Бе ба 
па вло вић, Је ли ца Одо вић Јо сић, Бран ко Ја ко вље вић, Дра га на А. Му мин, вељ ко 
Ми хај ло вић, ра то мир ку лић, пред у зе ће „сто текс” и Га ле ри ја „Zep ter”.

2009. ко лек ци ја је уве ћа на са 9 по кло ње них де ла: Зла та ра фај ло вић Зец, мр 
Да ни ло вук са но вић, др Бран ка ку лић, ка та ри на Ћи рић пе тро вић и но во го ди шње 
че сти ке Ака де ми је умет но сти у Но вом са ду и Га ле ри је „Zep ter”. 

2008. при мље но је укуп но 13 по кло на: пост хум но од Ђор ђа До бро ви ћа, за тим 
од со ње Шер бан, Ја во ра ра шај ског, вељ ка Ми хај ло вић и че стит ке од Ака де ми је 
умет но сти у Но вом са ду и Га ле ри је „Zep ter”. 

От ку пи

У из ве штај ном пе ри о ду от ку пље но је укуп но 17 умет нич ких де ла: 
2008. го ди не от ку пље но је пет умет нич ких де ла: Не по зна ти ико но пи сац 18. 

ве ка, Све та Тро ји ца, уље на да сци, 54 х 38 цм, два уља на плат ну Ни ко ле Алек си ћа, 
Сте фан Ви лов ски, по сле 1850, 76 х 58 цм, Пул хе ри ја Ви лов ски, 1830−1840, 76 х 58 
цм, са ва пе тро вић, Јо сиф Су бо тић, око 1830, уље на плат ну, 63 х 52 цм и сто јан 
тру мић, Чо бан, уље на ле со ни ту; 2009. го ди не от ку пље на су два умет нич ка де ла: 
Мла ден Јо сић, Кон церт у по љу, око 1924, уље на плат ну, 89 х 69 цм и Ми лен ко Д. 
Ђу рић, Ри ба ри у чам цу, 1930–1940, уље на плат ну, 48 х 76 цм; 2010. го ди не от ку-
пљен је рад Но ва ка ра до ни ћа, Де вој ка са ка на рин цем, 1858, уље на плат ну, пот пи-
са но и да ти ра но, 86 х 72 цм; 2011. го ди не 9 от ку пље но је ра до ва: 1 скулп ту ра, 6 
гра фи ка, 1 цр теж, 1 уље: Мар ко Бре жа нин, Бран ко Ра ди че вић, 1940, по пр сје, гипс, 
вис. 0,50 m (ГМс/У 5793); шест ли но ре за сле де ћих ауто ра: Ђор ђе (кун) Ан дре је-
вић, Без на зи ва, 1934, ли но рез на па пи ру, 15,7 х 12,4 цм (ГМс/У 5794); Ми лан ке-
рац, У по љу, 1946, ли но рез на па пи ру, 25 х 30,6 цм (ГМс/У 5795); Бог дан Шу пут, 
Ба гер (Шљун ка ра), 1940, ли но рез на па пи ру, 22,7 х 28,9 цм (ГМс/У 5796); Ан ки ца 
Опре шник, Ло го раш, 1944, ли но рез на па пи ру, лс.: 30 х 22 цм (ГМс/У 5797); Алек-
сан дар Ла кић, Стре ља ње, 1947, ли но рез на па пи ру, лс.: 30,3 х 23,8, цм (ГМс/У 
5798); Мир ко ку ја чић, Мор на ри, ли но рез на па пи ру, лс.: 25,2 х 32,7 цм (ГМс/У 
5799); ва са по мо ри шац, Кру ни са ње Ду ша но во (ГМс/У 5801); Ми лан Ми ло ва но-
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вић, Ма на стир Ма на си ја, уље на кар то ну ка ши ра но на шпер пло чу, 25,4 х 35 цм 
(ГМс/У 6008).

по зај ми це екс по на та из ко лек ци је Га ле ри је дру гим ин сти ту ци ја ма

екс по на ти из ко лек ци је Га ле ри је по зајм љи ва ни су за из ла га ње у дру гим ин-
сти ту ци ја ма: Ма ти ци срп ској за из ло жбу Ма ти ца срп ска − 185 го ди на у слу жби 
срп ске кул ту ре: 15 пор тре та, 10 ор де на и 1 ме да ља; вој ном му зе ју у Бе о гра ду за 
из ло жбу Од ли ко ва ња Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је: 10 пор тре та и 7 од ли ко ва-
ња; Га ле ри ји срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 76 ра до ва Ђор ђа Јо ва но ви ћа, 
за тим по не ко ли ко умет нич ких де ла спо мен-збир ци па вла Бе љан ског и Га ле ри ји 
ли ков не умет но сти по клон збир ци рај ка Ма му зи ћа, Исто риј ском му зе ју ср би је, 
по зо ри шном му зе ју у Но вом са ду, Му зе ју гра да Но вог са да, На род ном му зе ју у 
Зре ња ни ну, На род ном му зе ју у Бе о гра ду, Му зе ју руд нич ко-та ков ског кра ја у Гор-
њем Ми ла нов цу, срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти – Огран ку у Но вом са ду, 
Му зе ју са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду, цен тру за кул ту ру „вук ка ра џић” у Ло-
зни ци, Га ле ри ји „Ми лан ко њо вић” у сом бо ру, Фон да ци ји Бал кан култ из Бе о гра да, 
кул тур ном цен тру Бе о гра да, На род ном му зе ју у вр шцу, На род ној бан ци ср би је, 
Му зе ју ву ка и До си те ја у Бе о гра ду и Умјет нич ком па ви љо ну у За гре бу. при вре-
ме но је по зајм ље но пре ко 150 екс по на та. 

Из ло жбе не ак тив но сти

2008.

Из ло жбе Га ле ри је 

Др во ре збар ска умет ност – Билд ха ор ско ху до же ство (1. фе бру ар – 15. април); 
Ле по ти це и ју на ци (17–27 мај); Осе ти умет ност: Чи та ње умет нич ких де ла пу тем 
чу ла (13–23 јун); Ја ков Ор фе лин и ње го во до ба (24. ок то бар 2008 – 15. фе бру ар 2009).

 Из ло жбе у ор га ни за ци ји са дру гим ин сти ту ци ја ма 

Ожи ве ле фре ске Ру си је (14. март); Мла ди 2008 (2–20. јун); За вр шна из ло жба 
сту де на та IV го ди не Ака де ми је умет но сти (25. јун – 10. јул); Град – Хро ни ке ур ба
них про сто ра (12. сеп тем бар – 12. ок то бар); На гра да из обла сти ар хите кту ре 
„Ђор ђе Та ба ко вић” (29. ок то бар – 5. но вем бар). 

2009.

Из ло жбе Га ле ри је 

По клонзбир ка Mарице Ра дој чић (10. април – 10. мај); Европ ски кон тек сти – 
До бро вић, Шу ма но вић, Ко њо вић, Шу пут (19. ав густ – 19. ок то бар); Ко пи је пе ча та 
са по ве ља срп ских вла да ра и вла сте ле 13–17. ве ка из Збир ке Га ле ри је Ма ти це срп ске 
(30. ок то бар – 21. но вем бар); Бран ко Ра ди че вић – култ пе сни ка у срп ској ви зу ел ној 
кул ту ри кра јем 19. ве ка (26. но вем бар 2009 − 31. ја ну ар 2010). 

Из ло жбе у ор га ни за ци ји са дру гим ин сти ту ци ја ма 

Краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић и ру ска еми гра ци ја (13. фе бру ар − 17. март); 
Ве о ма ва жна осо ба (24−31. март); Он без ак та (15. мај − 5. јун); Мла ди 2009. (9–22. 
јун); За вр шна из ло жба сту де на та IV го ди не Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду 
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(26. јун – 15. јул); На гра да за ар хи тек ту ру „Ђор ђе Та ба ко вић” (26. ок то бар – 1. но-
вем бар); Кљу че ви сно ва – Из ло жба сли ка Ми ле не Па вло вић Ба ри ли (3−21. но вем бар).

2010.

Из ло жбе Га ле ри је 

Из ме ђу есте ти ке и жи во та – Пред ста ва же не у сли кар ству Па је Јо ва но ви
ћа (16. април − 5. јун). На кон за тва ра ња у Га ле ри ји из ло жба је при ка за на у Ни шу 
у Га ле ри ји Ниш Арт Фон да ци је у Ни шу (8–22. јун); Че ти ри му зеј ска пред ме та 
(17. сеп тем бар − 9. ок то бар); Ко пи је зид них сли ка из ма на сти ра Кру ше до ла – отво-
ре на је 22. ок то бра, као стал на из ло жба, по во дом обе ле жа ва ња Да на Га ле ри је; Пе
тар До бро вић (Пе чуј, 1890. – Бе о град, 1942) – Из бор из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це 
срп ске у До му умет но сти и књи жев но сти, пе чуј (27. но вем бар – 11. де цем бар); 
Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор, у Исто риј ском му зе ју ср би је у Бе о гра-
ду (17. де цем бар 2010 − 10. фе бру ар 2011). 

Из ло жбе у ор га ни за ци ји са дру гим ин сти ту ци ја ма

Не што ле по у те би. Ре тро спек тив на из ло жба ли ков них ра до ва 2005–2010, 
Per.Art из Но вог Са да (5–20. фе бру ар); Но вац на тлу Ср би је (2–15. март); Мла ди 
2010 (10–20. јун); За вр шна из ло жба сту де на та 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 (24. јун – 5. јул); Пе тар Лу бар да 
– хе ро и ка ви зи је (12. ав густ – 12. сеп тем бар); Крх ке цр те вре ме на (15–31. ок то бар); 
Из ло жба ра до ва ар хи тек те Бо ре Ра ду си но ви ћа, до бит ни ка Та ба ко ви ће ве на гра де 
за ар хи тек ту ру 2010. го ди не (4–9. но вем бар); Но во сад ски са лон (15–29. но вем бар); 
Уме ће кон зер ва ци је (23–30. но вем бар); При зо ри бли ско сти (1–10. де цем бар).

2011.

Из ло жбе Га ле ри је 

Ми лан Ке шељ – Цр те жи – Лу вр 2008/2010. (11. март – 11. април); Из ло жба 
По клонзбир ка Ру жи це Бе бе Па вло вић (21. април – 10. мај); Ко пи је зид них сли ка 
из ма на сти ра Бо ђа на у Сен тан дре ји (29. април – 6. но вем бар); Стра ни пор тре ти
сти XVI II и XIX ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске (13. мај – 15. јун); Са ва 
Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор, из ло жба ди ги тал них прин то ва пор тре та са ве 
те ке ли је и чла но ва по ро ди це те ке ли ја у те ке ли ја ну му, Бу дим пе шта, ре пу бли ка 
Ма ђар ска (31. ав густ); Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор у Му зе ју „Ја нус 
па но ни ус” у пе чу ју, ре пу бли ка Ма ђар ска (8. сеп тем бар – 8. ок то бар); Се квен це 
мо дер ни зма. Ву ји чић ко лек ци ја срп ске умет но сти XX ве ка (30. ав густ – 20. сеп-
тем бар); Гра ђан ски мо дер ни зам и по пу лар на кул ту ра – Епи зо де мод ног, по мод ног 
и мо дер ног 1918–1941 (27. сеп тем бар – 18. ок то бар); Срп ска цр кве на умет ност у 
Ма ђар ској (21. ок то бар – 17. но вем бар); Има ги на ри јум Па вла Си ми ћа (20. но вем-
бар – 17. де цем бар); Из ло жба Збир ка ва јар ских ра до ва Га ле ри је Ма ти це срп ске 
(28. де цем бар 2011 – фе бру ар 2012).

Из ло жбе у ор га ни за ци ји са дру гим ин сти ту ци ја ма 

Пор тре ти ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп ске (9. фе бру ар – 18. март); Од
ли ко ва ња Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је (14. фе бру ар – 25. фе бру ар); Де ла Ђу ре 
Јак ши ћа из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске (17. јун – 25. јун); Мла ди 2011. (10. јун 
– 25. јун); За вр шна из ло жба сту де на та IV го ди не Де парт ма на ли ков них умет но

265



266 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

сти Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду (22. јун – 4. јул); Su ba’s Light Box –Омаж 
Ми тру су бо ти ћу су би (29. јун. – 10. јул); Пор тре ти из Ри зни це ма на сти ра Кру ше
до ла и Из ма на стир ске Ри зни це (6–10. сеп тем бар); Та ба ко ви ће ва на гра да за ар хи
тек ту ру 2011. (из ло жба ар хи тек те слав ка Жу пан ског, до бит ни ка та ба ко ви ће ве на-
гра де за ар хи тек ту ру за 2011. го ди ну, 1 – 10. де цем бар). 

Из да вач ка де лат ност

Га ле ри ја је 2008. го ди не об ја ви ла сле де ће пу бли ка ци је: Бран ка ку лић, Но во сад
ске др во ре збар ске ра ди о ни це; Гру па ауто ра, Осе ти умет но сти – Ин тер кул ту
рал но ис ку ство у му зеј ској еду ка ци ји; др Ми ро сла ва ко стић, Ја ков Ор фе лин и ње
го во до ба; си мо на Чу пић, Те ме и иде је мо дер ног: Срп ско сли кар ство 1900–1941; 
гру па ауто ра, Мо ја Га ле ри ја – Сли ке и зву ци. 

Из штам пе су 2009. го ди не иза шле сле де ће пу бли ка ци је: Ири на су бо тић, 
Мир ја на Брм бо та, По клонзбир ка Ма ри це Ра дој чић; гру па ауто ра, Тро но ви ма на
сти ра Кру ше до ла; ти ја на пал ко вље вић, Европ ски кон тек сти. До бро вић, Шу ма
но вић, Ко њо вић, Шу пут; ра то мир ку лић, Ко пи је пе ча та са по ве ља срп ских вла да ра 
и вла сте ле 13–17. ве ка. Збир ка Га ле ри је Ма ти це срп ске; сне жа на Ми шић, Култ 
Бран ка Ра ди че ви ћа у срп ској ви зу ел ној кул ту ри кра јем 19. ве ка; Са оп ште ње са ску
па „Но ве тен ден ци је у му зе о ло ги ји. Стал не по став ке”, збор ник ра до ва, у са и зда-
ва штву са Фи ло зоф ским фа кул те том у Бе о гра ду; гру па ауто ра, Мо ја га ле ри ја. Био 
јед ном је дан сли кар... Па ја Јо ва но вић. Из да ти су во ди чи стал не по став ке на ен гле-
ском и не мач ком је зи ку: си мо на Чу пић, ти ја на пал ко вље вић, Мир ја на Брм бо та, 
The Gal lery of the Ma ti ca Srp ska: 20th Cen tury / Ga le rie der Ma ti ca Srp ska: das 20. 
Ja hr hun dert – во дич за стал ну по став ку 20. ве ка, Бран ка ку лић, The Gal lery of the 
Ma ti ca Srp ska: 18th Cen tury / Ga le rie der Ma ti ca Srp ska: das 18. Ja hr hun dert – во дич 
за стал ну по став ку 18. ве ка. 

2010. го ди не из штам пе су иза шле сле де ће пу бли ка ци је: гру па ауто ра, Из ме ђу 
есте ти ке и жи во та − Пред ста ва же не у ства ра ла штву Па је Јо ва но ви ћа; Да ни е-
ла ко ро ли ја цр кве ња ков, Исто ри ја кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је у Га ле ри ји Ма ти
це срп ске; ра то мир ку лић, Че ти ри му зеј ска пред ме та; Бра ни слав то дић, Ра до ви 
о срп ској умет но сти и умет ни ци ма 18. ве ка по ар хив ским и дру гим по да ци ма; вла-
ди мир си мић, сне жа на Ми шић, Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор; Гру па 
ауто ра, Мо ја Га ле ри ја − Ча роб но жи во тињ ско цар ство. Штам па ни су фла је ри о 
Га ле ри ји на срп ском и ита ли јан ском је зи ку. 

2011. го ди не из штам пе су иза шле сле де ће пу бли ка ци је: Ири на су бо тић, ра то-
мир ку лић, Ми лан Ке шељ: Цр те жи −Лу вр 2008/2010, тро је зич но – срп ски, ен гле-
ски, фран цу ски, са елек трон ским оп тич ким ди ском (CD-ROM), а из да та је и ма па 
са 12 ода бра них цр те жа ко је је аутор по кло нио Га ле ри ји; Мир ја на Брм бо та, По
клонзбир ка Ру жи це Бе бе Па вло вић; Бран ка ку лић, Стра ни пор тре ти сти XVI II 
и XIX ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске; Ли ди ја Ме ре ник, Се квен це мо дер
ни зма. Ву ји чић ко лек ци ја срп ске умет но сти XX ве ка; си мо на Чу пић, Гра ђан ски 
мо дер ни зам и по пу лар на кул ту ра – Епи зо де мод ног, по мод ног и мо дер ног 1918–
1941; гру па ауто ра, Об но ва Ри зни це ма на сти ра Кру ше до ла; ко ста ву ко вић, Да ни е-
ла ко ро ли ја цр кве ња ков, Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској; Ми ле на вр ба шки, 
Има ги на ри јум Па вла Си ми ћа (дво је зич ни срп ско-ен гле ски ка та лог); деч ја пу бли-
ка ци ја гру пе ауто ра, Мо ја Га ле ри ја − Мој пор трет за му зеј.

про мо ци је, пре да ва ња, кон цер ти

У овом че тво ро го ди шњем пе ри о ду у Га ле ри ји је одр жа но пре ко 90 про мо ци-
ја, пре да ва ња, кон це ра та и дру гих ма ни фе ста ци ја у су ор га ни за ци ји са срод ним 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

ин сти ту ци ја ма. по себ но су зна чај на де ша ва ња у ор га ни за ци ји Зма је вих деч јих ига-
ра, деч јег ча со пи са Ма шта ли ца, Ака де ми је умет но сти у Но вом са ду, кул тур ног 
цен тра Но вог са да, сту дент ског кул тур ног цен тра, ро та ри клу ба и ро та ракт клу-
ба Но ви сад и сек ци ја Дру штва ле ка ра вој во ди не. то ком ма ни фе ста ци ја ку сто си 
Га ле ри је су за ин те ре со ва ној пу бли ци ту ма чи ли стал ну по став ку или ак ту ел не 
из ло жбе. 

при сут ност у ме ди ји ма

стра те шки циљ да се за сту пље ност Га ле ри је у ме ди ји ма кван ти та тив но и 
ква ли та тив но по ве ћа у пот пу но сти је оства рен. по ред ква ли те та де ша ва ња, уче-
ста ли јем по ја вљи ва њу у ме ди ји ма до при не ло је ре дов но одр жа ва ње го ди шње кон-
фе рен ци је за но ви на ре, си сте мат ско одр жа ва ње кон фе рен ци ја и до ста вља ње тек-
сту ал ног и илу стра тив ног ма те ри ја ла у елек трон ској фор ми ме ди ји ма по во дом 
отва ра ња из ло жби, про мо ци ја пу бли ка ци ја, ре а ли за ци је еду ка тив них про гра ма, 
кре а тив них ра ди о ни ца, као и ре дов но одр жа ва ње сај та и феј сбук про фи ла Га ле ри је. 
све ове ак тив но сти да ле су до бре ре зул та те. Број при ло га у ме ди ји ма по ка зу је сле-
де ће: 2008 – 195; 2009 – 268; 2010 – 317; 2011 – 534 по ја вљи ва ња. Нај број ни ја су по-
ја вљи ва ња у штам па ним ме ди ји ма, по том у елек трон ским, те ра дио при ло зи.

клуб при ја те ља

У пе ри о ду 2008−2011. ак тив но се ра ди ло на уна пре ђе њу ра да клу ба при ја те ља 
Га ле ри је. На ста вље на је са рад ња са тра ди ци о нал ним, али и уна пре ђе на са рад ња 
са број ним но вим са рад ни ци ма и ин сти ту ци ја ма. За хвал ни це клу ба при ја те ља ре-
дов но су до де љи ва не на све ча ним сед ни ца ма одр жа ва ним по во дом Да на Га ле ри је.

2008.

Ин сти ту ци о нал ни па трон: Мер ка тор.
Ин сти ту ци о нал ни по кро ви те љи: Из вр шно ве ће Ауто ном не по кра ји не вој во-

ди не, ра дио-те ле ви зи ја вој во ди не.
ве ли ки ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: Mar cons, Offset print, те ри то ри јал ни акт 

за за по шља ва ње Al to Be li ce Cor le o ne se у па лер му, „Штит”, Ham mer Pro duc ti on, 
Ma xim&Co. 

Ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: На род ни му зеј у Бе о гра ду, Му зеј са вре ме не 
умет но сти у Бе о гра ду, Му зеј ди је це зе у па лер му, Ниш Арт Фон да ци ја, по кра јин-
ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре вој во ди не, Од сек за пе да го ги ју Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Но вом са ду, пред школ ска уста но ва „ра до сно де тињ ство”, кре а-
тив на ра ди о ни ца „Ма шта ли ца”, ре сто ран „пла ва фрај ла”, цве ћа ра „Бре за”, ви на ри ја 
„Bo no nia” у Ба но што ру.

ве ли ки до бро твор: ра до ван Ла ле Ђу рић. 
До бро твор: Ђор ђе До бро вић, пост хум но.
Да ро дав ци: Ја вор ра шај ски, ка та ри на Ћи рић пе тро вић, Зла та ра фај ло вић Зец.
при ја те љи: ака де мик Дин ко Да ви дов, др си мо на Чу пић, др Ми ро сла ва ко-

стић, Ан то нио ро те ли, ву ка шин Чу пић, сне жа на су бић, Ан дреј ти шма. 

2009.

Ин сти ту ци о нал ни по кро ви тељ: ро та ри клуб Но ви сад.
Ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: Му зич ка шко ла „Иси дор Ба јић”, пред школ ска 

уста но ва „ра до сно де тињ ство”, Од сек за пе да го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом са ду, кре а тив на ра ди о ни ца „Ма шта ли ца”, асо ци ја ци ја Per.Art, тех но ло-

267
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шки фа кул тет у Но вом са ду, Ин сти тут за фи зи ку у Зе му ну, Удру же ње кон зер ва-
то ра Ма ђар ске, ре ста у ра тор ски од сек Ака де ми је умет но сти у Бу дим пе шти, Од сек 
за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, аген ци ја „Euro com”.

Да ро дав ци: вељ ко Ми хај ло вић, мр Да ни ло вук са но вић, др Бран ка ку лић.
при ја те љи: др Ири на су бо тић, др Јoњауа ра но га јец, мр Ан дре ја рих тер, мр 

та ња ро жен бер гар Ше га, Лин те тер, ел ке Обер та лер и Мар ти на Гри сер. 

2010.

Ин сти ту ци о нал ни по кро ви тељ: вла да Ап вој во ди не.
ве ли ки ин сти ту ци о нал ни при ја тељ: Ма на стир кру ше дол, Му зеј епар хи је 

бу дим ске у сен тан дре ји, ра дио-те ле ви зи ја вој во ди не, Адво кат ска кан це ла ри ја Гој-
ко вић, Адво кат ска кан це ла ри ја при ца, Аген ци ја за обез бе ђе ње „Штит” – ср би-
слав стој шић, Ce ra mix Pro ject – Ђор ђе Жи ва нов.

Ин сти ту ци о нал ни при је те љи: тех но ло шки фа кул тет у Но вом са ду, Фи ло-
зоф ски фа кул тет у Но вом са ду, кре а тив на ра ди о ни ца „Ма шта ли ца”, ор га ни за ци ја 
Per.Art, Ниш Арт Фон да ци ја, Ака де ми ја умет но сти у Но вом са ду, Му зеј гра да 
Бе о гра да, На род ни му зеј у Бе о гра ду, На род ни му зеј у Зре ња ни ну, Град ски му зеј 
у вр шцу, Град ски му зеј у сом бо ру, Му зеј са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду, На род-
на бан ка ср би је, ком па ни ја „Нек тар” – Бо јан ра дун, Бач ка па лан ка, штам па ри ја 
Оffset print – Ни ко ла и са ња пер ваз, ви на ри ја „Sa la xia” – Алек сан дар и Ива на та дић.

До бро твор: ру жи ца Бе ба па вло вић, сли кар ка. 
Да ро дав ци: Бран ко Ја ко вље вић, еко но ми ста, Дра га на Му мин, адво кат, Га ле-

ри ја „Zep ter”, вељ ко Ми хај ло вић, гра фи чар, ра то мир ку лић, умет ник.
при ја те љи: проф. др Ли ди ја Ме ре ник, исто ри чар ка умет но сти, проф. др Бра-

ни слав то дић, исто ри чар умет но сти, проф. др Не над Ма ку ље вић, исто ри чар умет-
но сти, Ми ле на Мар ја но вић, но ви нар ка, Мир ја на Чо ло вић, про фе сор ка ен гле ског, 
Иван Ме снер, ака дем ски сли кар, Је ле на Јо ва но вић ко ја ди но вић, про фе сор ка ен гле-
ског, Бран ко Чан ко вић, ко лек ци о нар. 

2011.

ве ли ки ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: Del ta Ge ne ra li оси гу ра ње, ра дио-те ле-
ви зи ја вој во ди не, Адво кат ска кан це ла ри ја Гој ко вић, „Штит” – та тја на Јо син стој-
шић, „Нек тар” – Бо јан ра дун, Offset print – Ни ко ла и са ња пeрваз, ви на ри ја „Sa la xia” 
– Алек сан дар и Ива на та дић. 

Ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: Му зеј епар хи је бу дим ске у сен тан дре ји, тех но-
ло шки фа кул тет, ка те дра за ин же њер ство ма те ри ја ла, пред школ ска уста но ва „ра-
до сно де тињ ство”, Фи ло зоф ски фа кул тет, ка те дра за пе да го ги ју у Но вом са ду, 
кре а тив на ра ди о ни ца „Ма шта ли ца”, Per.Art, Ниш Арт Фон да ци ја, Ака де ми ја умет-
но сти у Но вом са ду, На род ни му зеј у Бе о гра ду, Му зеј са вре ме не умет но сти у Бе о-
гра ду, са мо у пра ва ср ба у пе чу ју, На род на би бли о те ка „Ђу ра Јак шић” у срп ској 
цр њи, Ми ни стар ство од бра не ре пу бли ке ср би је, вој ни му зеј у Бе о гра ду, Фран цу-
ски ин сти тут у ср би ји – Огра нак у Но вом са ду, ву ји чић ко лек ци ја, спо мен-збир-
ка па вла Бе љан ског, Га ле ри ја Ми ле не па вло вић Ба ри ли у по жа рев цу, Га ле ри ја 
сли ка „са ва Шу ма но вић”, Му зеј при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду, Га ле ри ја срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти, На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, цен трал ни ин-
сти тут за кон зер ва ци ју, Но во сад ски отво ре ни уне вер зи тет и Дру штво ар хи те ка та 
Но вог са да.

при ја те љи: др Бран ка ку лић, исто ри чар ка умет но сти, мр ко ста ву ко вић, 
исто ри чар умет но сти, пре драг Бо го вац, адво кат, Мар тин цан дир, фо то граф, смиљ-
ка се љин, но ви нар ка, Бо ја на ка ра ви дић, но ви нар ка, Игор Бу рић, но ви нар. 
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ве ли ки до бро твор: ве ра За рић, сли кар ка. 
Доб рo твори: др ве ра Јо ва но вић Дун ђин, исто ри чар ка умет но сти и Јо ван Дун-

ђин, књи жев ник и проф. др Је ли ца Ода вић Јо сић из Но вог са да. 
Да ро дав ци: проф. др ве сна Бе рић, пок. Дра ган Ба лаћ, тон мај стор, Ми лан ке-

шељ, сли кар, Љу бо Ма рин чић, ко лек ци о нар, Ма ри ја на та ба ко вић пе ри шић, про-
фе сор ка и Зо ран по па ра, прав ник. 

Управ ни и Над зор ни од бор, ко ле ги јум, струч но ве ће, струч не ко ми си је

У пе ри о ду 2008–2011. го ди не фор ми ра на су но ва управ на и рад на те ла Га ле-
ри је у скла ду са но вим За ко ном о кул ту ри, ста ту том Га ле ри је и пра вил ни ком о 
ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва у Га ле ри ји.

Одр жа но је 14 сед ни ца Управ ног од бо ра, ко ји је јед но гла сно усва јао про гра ме 
ра да и из ве шта је о ра ду, уз по хвал не оце не о ра ду Га ле ри је и на мен ском и ра ци о-
нал ном тро ше њу сред ста ва. Над зор ни од бор је раз ма трао фи нан сиј ско по сло ва ње 
и пла но ве јав них на бав ки и уз тек сту ал ни део из ве шта ја о ра ду пре по ру чи вао 
усва ја ње ака та. Усво је ни ма те ри ја ли су уз за кључ ке про сле ђи ва ни Ма ти ци срп ској, 
Ми ни стар ству кул ту ре, Упра ви за тре зор, Упра ви за јав не на бав ке и по кра јин ском 
се кре та ри ја ту за кул ту ру. Одр жа но је 40 сед ни ца ко ле ги ју ма на ко ји ма су усва ја не 
од лу ке, за кључ ци и пре по ру ке ко ји се од но се на це ло куп ну де лат ност и оства ри-
ва ње пла но ва и про гра ма ра да Га ле ри је. Но во фор ми ра на струч на те ла – струч но 
ве ће, ко ми си ја за акви зи ци је и ко ми си ја за за шти ту умет нич ког фон да – по че ла 
су свој рад по чет ком 2011. го ди не.

За по сле ни и са рад ни ци

про грам ра да Га ле ри је у че тво ро го ди шњем пе ри о ду 2008–2011. ре а ли зо ва ло 
је 26 за по сле них, рас по ре ђе них у ор га ни за ци о не је ди ни це и сек то ре: Упра ва, Оде-
ље ње за ис тра жи ва ња и за шти ту ко лек ци је − сек тор збир ки и сек тор за шти те; 
Оде ље ње за про гра ме и пре зен та ци ју и Оде ље ње оп штих по сло ва са сек то ри ма 
фи нан си ја, без бед но сти и одр жа ва ња. У Га ле ри ји су за по сле ни исто ри ча ри умет-
но сти: ви ши ку стос мр ти ја на пал ко вље вић, управ ни ца; му зеј ски са вет ник ра то мир 
ку лић, на чел ник Оде ље ња за ис тра жи ва ња и за шти ту ко лек ци је; ку стос сне жа на 
Ми шић, на чел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју; мр Дра гој ла Жи ва нов, 
му зеј ска са вет ни ца, шеф сек то ра збир ки, ку стос збир ке сли кар ства; Ми ле на вр ба-
шки, му зеј ска са вет ни ца, ку стос збир ке гра фи ке; Мир ја на Брм бо та, ви ши ку стос, 
ку стос збир ке цр те жа; Алек сан дра сте фа нов, ку стос за еду ка ци ју и из ло жбе; кон-
зер ва то ри ре ста у ра то ри: Да ни е ла ко ро ли ја цр кве ња ков, му зеј ска са вет ни ца, по-
моћ ни ца управ ни ка; ака дем ски гра фи чар мр Да ни ло вук са но вић, шеф сек то ра за-
ду жен за фонд на па пи ру; ака дем ска сли кар ка мр Је ле на Јо ве тић и ди пло ми ра ни 
кон зер ва тор Дар ко Де спо то вић, за ду же ни за сли ке; ака дем ски ва јар Дар ко Ђор ђе-
вић, за ду жен за скулп ту ре, др ве не но си о це и ра мо ве и ака дем ска сли кар ка сне жа на 
ер де љан, за ду же на за до ку мен та ци ју. Инж. Бо ри слав ра да но вић оба вља по сло ве 
ви шег тех ни ча ра до ку мен та ри сте. У Упра ви су, по ред управ ни це и по моћ ни це 
управ ни це, ди пло ми ра ни прав ни ци До бри ла Јер ков, се кре тар и Не над вој но вић, 
струч ни са рад ник. У Оде ље њу оп штих по сло ва на чел ни ца је ди пло ми ра ни ме на џер 
Би ља на ри стић, ко ја је и шеф ра чу но вод ства, у фи нан сиј ском сек то ру је фи нан сиј-
ски књи го во ђа ве ли мир ка Би лић, еко но ми ста, у сек то ру без бед но сти за по сле на 
су че ти ри рад ни ка про тив по жар не за шти те и обез бе ђе ња: Гој ко Зец (шеф), Ми јај-
ло Мар ко вић, то ми слав ви до вић и сто јан Де ја но вић. У сек то ру одр жа ва ња ра де 
три по моћ не рад ни це у де поу: ку рир ке и спре ма чи це ран ки ца Зец (шеф), цви је та 
Мар ко вић и Зо ри ца та тић.
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ре а ли за ци ју пла на ра да по мо гли су спољ ни са рад ни ци мр Ло ли та пе јо вић, 
струч на са рад ни ца у ад ми ни стра ци ји од 1. ав гу ста 2011. го ди не, за тим кон зер ва-
то ри ре ста у ра то ри Не ве на Ђо ро вић и ста ни слав Ми ло ше вић, исто ри чар умет но сти 
Ми ро слав Ла зић, Је ле на Ог ња но вић, сту дент ки ња исто ри је умет но сти (во лон тер) 
и инж. Аљо ша пе то је вић, ан га жо ван на по сло ви ма веб-сај та и ди ги та ли за ци ји до-
ку мен та ци је.
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ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР МАТИЦЕ СРПСКЕ
ИЗВЕШТАЈ О ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ РАДУ 
ИЗДАВАЧКОГ ЦЕНТРА МАТИЦЕ СРПСКЕ

(2008–2011)

Овај Из ве штај има два де ла. У пр вом де лу је ин фор ма ци ја о раз ло зи ма и на-
чи ну осни ва ња Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске (ИцМс). Дру ги део при ка зу је 
че тво ро го ди шњу де лат ност ИцМс у пе ри о ду од 2008. до 2011. го ди не.

Ин фор ма ци ја о осни ва њу Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске

Управ ни од бор Ма ти це срп ске (Мс) је на сед ни ци 12. апри ла 2006. го ди не 
до нео од лу ку да се тр го вин ском су ду под не се пред лог за по кре та ње сте чај ног по-
ступ ка над Из да вач ким пред у зе ћем Ма ти це срп ске (ДИпМс) и да се, упо ре до са 
овим по ступ ком, из на ђу ре ше ња за об на вља ње из да вач ке де лат но сти ко ју је оба-
вља ла ДИпМс, у скла ду са За ко ном о Ма ти ци срп ској. са гла сно тој од лу ци, Мс 
је 2. ју на 2006. го ди не, под не ла тр го вин ском су ду у Но вом са ду пред лог за по кре-
та ње сте чај ног по ступ ка.

26. де цем бра 2006. го ди не одр жа на је сед ни ца Управ ног од бо ра Ма ти це срп-
ске на ко јој су до не те сле де ће од лу ке (тач ка 8):

„при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за осни ва ње Из да вач ког 
цен тра Ма ти це срп ске у ње ном са ста ву и у ње ном вла сни штву;

Име ну је се рад на гру па у са ста ву: проф. др слав ко Гор дић, проф. др Ми ли вој 
Не нин, проф. др Ма то пи жу ри ца и Ми ро вук са но вић, са за дат ком да са чи ни ела бо-
рат за осни ва ње Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске ко ји ће се, по ис тој про це ду ри 
као и ела бо рат за Лек си ко граф ски за вод, раз ма тра ти на те ли ма Ма ти це срп ске;

Над зор ни од бор и Од бор за прав на и ста ту тар на пи та ња ће раз мо три ти ела-
бо рат о Из да вач ком цен тру Ма ти це срп ске и у скла ду са про пи си ма пред ло жи ти 
мо гу ће об ли ке ор га ни зо ва ња и ста ту са Из да вач ког цен тра;

На сто ја ће да из до би је них на мен ских сред ста ва Ми ни стар ства кул ту ре обез-
бе ди осни вач ки улог за осни ва ње Из да вач ког цен тра ако тај пред лог бу де при-
хва ћен.”

30. ја ну а ра 2007. го ди не одр жа на је за јед нич ка сед ни ца Над зор ног од бо ра и 
Од бо ра за прав на и ста ту тар на пи та ња на ко јој су до не те сле де ће од лу ке (тач ка 4):

„по др жа ва се ини ци ја ти ва и од лу ка ко ју је до нео Управ ни од бор Ма ти це 
срп ске о осни ва њу Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске;

Ин тен зи ви ра ти по сту пак и по сло ве на из ра ди ака та и при пре ма ма за осни-
ва ње Из да вач ког цен тра;

по сту пак осни ва ња и ор га ни за ци је Из да вач ког цен тра спро во ди ти не за ви-
сно од сте чај ног по ступ ка над ДИп Ма ти це срп ске;
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 пред ла же се да об лик ор га ни зо ва ња Из да вач ког цен тра бу де д.о.о. (дру штво 
са огра ни че ном од го вор но шћу). Осни вач ки улог је 500 евра ко ји мо же би ти у нов цу 
или у ства ри ма;

 по ука за ној по тре би при пре ми ти пред ло ге за из ме не и до пу не ста ту та Ма-
ти це срп ске и За ко на о Ма ти ци срп ској;

 За вре ме док тра ју при пре ме за осни ва ње Из да вач ког цен тра по треб но је из-
на ћи ал тер на тив на ре ше ња за пла сман књи га (књи ге ко је је из да ла Ма ти ца срп-
ска и књи ге ко је је из да ло ДИп Ма ти це срп ске, а ко је је Ма ти ца срп ска ку пи ла). 
пла сман књи га пре ко ор га ни за ци ја ко је има ју сво ју тр го вин ску мре жу уз одо бра-
ва ње ра ба та, пу тем раз ме не књи га и на дру ге на чи не.”

 12. мар та 2007. го ди не одр жа на је сед ни ца Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске 
на ко јој су до не те сле де ће од лу ке (тач ка 13):

„Ма ти ца срп ска осни ва Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске д. о. о. Но ви сад ко је 
ће се ба ви ти из да ва њем и пла сма ном књи га и дру гих пу бли ка ци ја;

пред лог за осни ва ње Из да вач ког цен тра чи ни са став ни део ове од лу ке;
Ми ро вук са но вић, проф. др слав ко Гор дић, проф. др Ми ли вој Не нин, проф. 

др Ма то пи жу ри ца и па вле ста но је вић име ну ју се за чла но ве скуп шти не Из да-
вач ког цен тра. проф. др Ма то пи жу ри ца име ну је се за пред сед ни ка скуп шти не 
Из да вач ког цен тра у осни ва њу;

Бо ри вој Ју ри шин име ну је се за ди рек то ра Из да вач ког цен тра у осни ва њу;
Да пред сед ни штво Ма ти це срп ске оба ви раз го во ре са ру ко вод ством срп ске 

књи жев не за дру ге о мо гућ но сти ма за об на вља ње и про ши ре ње еди ци је „срп ска 
књи жев ност у сто књи га”, од но сно са да у 150 књи га;

За ду жу ју се Ми ро вук са но вић, проф. др слав ко Гор дић и проф. др Ми ли вој 
Не нин да раз ра де и са чи не кон цеп ци ју но ве еди ци је „Ма ти ца” и при пре ме из да-
ва ње пр вог ко ла ове еди ци је;

Да се ре дак ци ја еди ци је „пр ва књи га” не ме ња и да ра ди у по сто је ћем са-
ста ву;

Да скуп шти на и ди рек тор Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске у осни ва њу спро-
ве ду све рад ње за ре ги стро ва ње Из да вач ког цен тра и за рад књи жа ре и ан ти квар-
ни це Ма ти це срп ске;

За осни вач ки улог и по кри ће тро шко ва за ре ги стра ци ју Из да вач ког цен тра 
одо бра ва се 800.000 ди на ра ко је је обез бе ди ло Ми ни стар ство кул ту ре;

Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске за рад и оба вља ње де лат но сти ко ри сти ће 
про сто ри је ко је је ра ни је ко ри сти ло ДИп Ма ти це срп ске у Но вом са ду, Ма ти це 
срп ске бр. 1, и то: кан це ла ри ју где је сме ште на Би бли о те ка Ип Ма ти це срп ске, 
јед ну су сед ну про сто ри ју и про стор где се на ла зи ла књи жа ра и ан ти квар ни ца Ма-
ти це срп ске;

скуп шти на, ди рек тор и ре дак ци је Из да вач ког цен тра под но се из ве штај о свом 
ра ду управ ним ор га ни ма Ма ти це срп ске и не ма ју пра во да пред у зи ма ју би ло ка-
кве рад ње ко је ни су у са гла сно сти са пред ло гом за осни ва ње Из да вач ког цен тра 
и да нас до не се ним од лу ка ма Управ ног од бо ра.”

20. мар та 2007. го ди не за кљу чен је уго вор из ме ђу Ма ти це срп ске и Из да вач-
ког цен тра у осни ва њу о ко ри шће њу про сто ри ја (књи жа ра и ан ти квар ни ца, про сто-
ри ја ди рек то ра ле во од глав ног ула за у згра ду Ма ти це срп ске, Но ви сад, Ма ти це 
срп ске бр. 1 и су сед на про сто ри ја).

26. мар та 2007. го ди не пот пи са на је Од лу ка о осни ва њу Из да вач ког цен тра 
Ма ти це срп ске, ове рен је пот пис ди рек то ра као овла шће ног ли ца за за сту па ње 
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Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске код Оп штин ског су да и под не се на је при ја ва 
Аген ци ји за при вред не ре ги стре за ре ги стра ци ју Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске.

28. мар та 2007. го ди не Аген ци ја за при вред не ре ги стре до не ла је ре ше ње о 
ре ги стро ва њу Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске (пи сме ни от пра вак ре ше ња при-
мљен је 7. маја 2007).

14. ма ја 2007. го ди не пред сед ни штво и Из вр шни од бор Ма ти це срп ске су 
усво ји ли текст уго во ра о за ку пу књи жа ре и ан ти квар ни це. Уго вор је пот пи сан 
15. ма ја 2007. го ди не из ме ђу „Stylos”-а, као за куп ца, и Ма ти це срп ске и Из да вач-
ког цен тра, као за ку по да ва ца.

15. ма ја 2007. го ди не до би је на је по твр да о из вр ше ној ре ги стра ци ји Ми ни-
стар ства фи нан си ја и до де љен је по ре ски иден ти фи ка ци о ни број (пИБ) 104974930, 
под ко јим је Из да вач ки цен тар упи сан у је дин стве ни ре ги стар по ре ских об ве зни ка.

13. ју ла 2007. го ди не до нет је ста тут Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, ко ји 
је до био са гла сност ор га на Ма ти це срп ске и на ре дов ној скуп шти ни Ма ти це срп-
ске 12. апри ла 2008, за јед но са из ме на ма ста ту та Ма ти це срп ске.

ста тут Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске до нет је на осно ву За ко на о при-
вред ним дру штви ма, За ко на о Ма ти ци срп ској, ста ту та Ма ти це срп ске и Од лу ке 
Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске од 12. мар та 2007. го ди не о осни ва њу Из да вач ког 
цен тра.

У чла ну 7 ста ту та пред ви ђе но је да је Из да вач ки цен тар нео дво јив од Ма ти-
це срп ске. ста ту сне про ме не не мо гу се вр ши ти без са гла сно сти Ма ти це срп ске. 
Од лу ке о ста ту сним про ме на ма без са гла сно сти Ма ти це срп ске су ни штав не.

У чла ну 9 ста ту та пред ви ђе но је да Из да вач ки цен тар има свој пе чат. пе чат 
је об ли ка пра вил ног кру га, са тра ди ци о нал ним зна ком Ма ти це срп ске: ко шни ца 
из ме ђу две ли пе, ис под ко јих је упи са на 2007. као го ди на осни ва ња Из да вач ког 
цен тра. Уз обод пе ча та ис пи сан је текст, ћи ри лич ним пи смом: Из да вач ки цен тар 
Ма ти це срп ске д. о. о. Но ви сад.

12. апри ла 2008. го ди не усво је не су из ме не ста ту та Ма ти це срп ске. 
У чла ну 76 ста ту та пред ви ђе но је:
„Уста но ве и дру га прав на ли ца ко је је осно ва ла Ма ти ца срп ска су прав на ли-

ца са се ди штем у Но вом са ду и но се на зи ве: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Га ле ри ја 
Ма ти це срп ске и Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске. 

Уста но ве и дру га прав на ли ца ко је је осно ва ла Ма ти ца срп ска ко ри сте у свом 
пе ча ту и дру гим озна ка ма стал ни знак Ма ти це срп ске.”

У чла ну 77 пред ви ђе но је:
„Управ ни од бор Ма ти це срп ске ре ша ва о име но ва њу и раз ре ше њу управ ни-

ка Би бли о те ке и Га ле ри је, ди рек то ра, пред сед ни ка, чла но ва скуп шти не и Уред-
ни штва Из да вач ког цен тра, пред сед ни ка и чла но ве Управ ног и Над зор ног од бо ра 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Га ле ри је Ма ти це срп ске у скла ду са сво јим осни вач-
ким или вла снич ким пра ви ма.”

У чла ну 78 пред ви ђе но је:
„Уста но ве и дру га прав на ли ца ко је је осно ва ла Ма ти ца срп ска под но се на раз-

ма тра ње сво је про гра ме и го ди шње из ве шта је Управ ном од бо ру Ма ти це срп ске, а 
сва ке че твр те го ди не до ста вља ју скуп шти ни Ма ти це срп ске сво је из ве шта је, уз 
оба ве зу да о пред ло зи ма и при мед ба ма Управ ног од бо ра и скуп шти не Ма ти це 
срп ске по но во од лу че.”
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по ред ових чла но ва ста ту та Ма ти це срп ске, Из да вач ки цен тар се из ри чи то 
спо ми ње и у чла но ви ма 1 и 30.

17. но вем бра 2008. го ди не Управ ни од бор Ма ти це срп ске име но вао је ор га-
не Из да вач ког цен тра:

– скуп шти на Из да вач ког цен тра: проф. др Ма то пи жу ри ца, пред сед ник, и чла-
но ви: Ми ро вук са но вић, проф. др слав ко Гор дић, проф. др Ми ли вој Не нин и проф. 
др Ду шан Ни ко лић;

− глав ни и од го вор ни уред ник: Ми ро вук са но вић;
− ди рек тор: Ма ја Ла зу кић, дипл. прав ник, за по сле на у Би бли о те ци Ма ти це 

срп ске.

16. мар та 2009. го ди не Управ ни од бор Ма ти це срп ске име но вао је чла но ве 
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”: 
Ми ро вук са но вић, глав ни уред ник, проф. др Зла та Бо јо вић, проф. др слав ко Гор-
дић, проф. др са ва Да мја нов, проф. др Ду шан Ива нић, проф. др то ми слав Јо ва но-
вић, проф. др Ма ри ја кле ут, др Мар ко Не дић, проф. др Ми ли вој Не нин, проф. др 
Мир ја на Д. сте фа но вић и проф. др Гој ко те шић. 

За чла но ве Уред ни штва еди ци је „Ма ти ца” име но ва ни су: Ми ро вук са но вић, 
глав ни и од го вор ни уред ник, проф. др слав ко Гор дић и проф. др Ми ли вој Не нин.

За чла но ве Уред ни штва еди ци је „пр ва књи га” име но ва ни су: проф. др вла-
ди сла ва Гор дић пет ко вић, глав на и од го вор на уред ни ца, Ла сло Бла шко вић, др Ђор-
ђе Де спић, Иван ра до са вље вић и Не над Ми ло ше вић.

Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске је у скла ду са сво јим ста ту том и ста ту том 
Ма ти це срп ске под но сио го ди шње из ве шта је о ра ду и пла но ве ра да Управ ном од-
бо ру Ма ти це срп ске сва ке го ди не.

28. ја ну а ра 2008. го ди не на сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске усво-
јен је Из ве штај о ра ду Из да вач ког цен тра за 2007. го ди ну са пла ном ра да за 2008. 
го ди ну.

12. апри ла 2008. го ди не на ре дов ној сед ни ци скуп шти не Ма ти це срп ске 
усво јен је Из ве штај о ра ду Из да вач ког цен тра, а Над зор ни од бор Ма ти це срп ске 
оба ве стио је скуп шти ну да је све ура ђе но у скла ду са за ко ном.

16. мар та 2009. го ди не на сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске усво јен 
је Из ве штај о ра ду Из да вач ког цен тра за 2008. го ди ну са пла ном ра да за 2009. го-
ди ну.

12. апри ла 2010. го ди не на сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске усво-
јен је Из ве штај о ра ду Из да вач ког цен тра за 2009. го ди ну са пла ном ра да за 2010. 
го ди ну.

Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске осно ван је у скла ду са за ко ном и од лу ка ма 
ор га на свог осни ва ча – Ма ти це срп ске. цен тар је сво ју де лат ност раз ви јао у скла-
ду са од лу ка ма сво је скуп шти не и уре ђи вач ких од бо ра, глав ног уред ни ка и ди-
рек то ра, у скла ду са ста ту том и од лу ка ма Управ ног од бо ра и скуп шти не Ма ти це 
срп ске и у скла ду са сво јим ста ту том.

Ова ин фор ма ци ја је од го вор на пи та ња ко ја су по ста вља на на сед ни ца ма 
Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске.

Из да вач ки цен тар има ло ги стич ку по др шку Би бли о те ке Ма ти це срп ске, не ма 
ни јед ног за по сле ног и по сти же до бре ре зул та те – из да вач ке и по слов не.
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цен тар има це ло ви ту и уред но во ђе ну ар хи ву.

* * *
ИцМс је сво ју де лат ност у пе ри о ду 2008–2011. го ди не раз ви јао у скла ду са 

од лу ка ма сво је скуп шти не и уре ђи вач ких од бо ра, глав ног уред ни ка и ди рек то ра, 
у скла ду са ста ту том и од лу ка ма Управ ног од бо ра и скуп шти не Ма ти це срп ске, 
и у скла ду са сво јим ста ту том.

скуп шти на ИцМс је ра ди ла у са ста ву: проф. др Ма то пи жу ри ца, пред сед ник, 
до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, проф. др слав ко Гор дић, проф. др Ми ли вој 
Не нин и проф. др Ду шан Ни ко лић. У пе ри о ду 2008–2011. го ди не одр жа но јe се-
дам сед ни ца скуп шти не ИцМс.

по сло ве глав ног и од го вор ног уред ни ка, по од лу ци Управ ног од бо ра Ма ти це 
срп ске, оба вљао је до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, управ ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске, а од 13. ма ја 2011. го ди не и по сло ве ди рек то ра.

До 13. ма ја 2011. го ди не по сло ве ди рек то ра оба вља ла је Ма ја Ла зу кић, дипл. 
прав ник, за по сле на у Би бли о те ци Ма ти це срп ске. 

ИцМс је сво ју де лат ност раз ви јао пре ко три еди ци је: Анто лoгијске еди ци је 
„Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”, еди ци ју „Ма ти ца” и по је ди нач на ка пи тал на 
де ла. 

Ан то ло гиј ска еди ци ја „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”

Уре ђи вач ки од бор Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” 
ра дио је у са ста ву: до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, глав ни уред ник, проф. 
др Зла та Бо јо вић, проф. др слав ко Гор дић, проф. др са ва Да мја нов, проф. др то ми-
слав Јо ва но вић, проф. др Ма ри ја кле ут, др Мар ко Не дић, проф. др Ми ли вој Не нин, 
проф. др Мир ја на Д. сте фа но вић, проф. др Ду шан Ива нић (од 16. мар та 2009. до 
5. мар та 2010) и проф. др Гој ко те шић (оф 16. мар та 2009. до 3. мар та 2010). У пе-
ри о ду 2008–2011. го ди не Уре ђи вач ки од бор одр жао је 13 сед ни ца са 96 та ча ка 
днев ног ре да на ко ји ма је уред ни штво раз ма тра ло сва пи та ња у ве зи са при пре-
мом и об ја вљи ва њем књи га у Ан то ло гиј ској еди ци ји.

Уре ђи вач ки од бор је од лу чио да у сва кој књи зи Ан то ло гиј ске еди ци је бу ду 
штам па на Кон цеп циј ска и уре ђи вач ка на че ла, до не та 2009. го ди не:

кОН цеп цИЈ скА И Уре ЂИ вАЧ кА НА Че ЛА

1.

Ан то ло гиј ска еди ци ја ДЕ СЕТ ВЕ КО ВА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ (у да љем 
тек сту: Ан то ло ги ја) про је кат је од на ци о нал ног зна ча ја, а за по чет је у Из да вач ком 
цен тру Ма ти це срп ске 2007. го ди не.

2.

пред лог за об ја вљи ва ње Ан то ло ги је (с по чет ним име ном Срп ска књи жев ност 
у 150 књи га) под не ли су Ми ро вук са но вић, слав ко Гор дић, Ми ли вој Не нин и Гој-
ко те шић. пред лог су у 2007. го ди ни при хва ти ли: скуп шти на Из да вач ког цен тра 
Ма ти це срп ске (у да љем тек сту: цен тар), Управ ни од бор и скуп шти на Ма ти це 
срп ске (12. април 2008). Ини ци ја ти ву је по др жа ла и срп ска књи жев на за дру га.
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3.

Управ ни од бор Ма ти це срп ске име но вао је 17. но вем бра 2008. го ди не глав-
ног и од го вор ног уред ни ка цен тра, а на ње гов пред лог су скуп шти на цен тра (23. 
де цем бар 2008) и Управ ни од бор Ма ти це срп ске (16. март 2009) име но ва ли Уре-
ђи вач ки од бор Ан то ло ги је. 

4.

Ан то ло ги ја ће при ка за ти це ло вит раз ви так срп ске књи жев но сти, с на ме ром 
да је ва ло ри зу је (пре вред ну је) по но вим са зна њи ма и ме ри ли ма.

5.

Ан то ло ги ја ће по пе ри о ди ма, из бо ром нај бо љих и ре пре зен та тив них де ла, 
без при стра сно сти пре ма би ло ко јем књи жев ном прав цу или сти лу, об у хва ти ти 
до ме те срп ске књи жев но сти и њен зна чај.

6.

Ан то ло ги ја ће би ти хро но ло шка (не мо ра би ти об ја вљи ва на хро но ло шки), а 
као на ро чит књи жев но и сто риј ски пре глед ства ра лач ки ће да пред ста вља и су че-
љу је ме ри ла свог вре ме на и ми ну лих до ба.

7.

Ан то ло ги ја ће по ка зи ва ти и ве зе срп ске ли те ра ту ре с дру гим ли те ра ту ра ма, 
оп ште мо де ле и мо ти ве, ути ца је и срод но сти, али, пре све га, ње ну осо бе ност и 
не спор не вред но сти.

8.

Ан то ло ги ја ће об у хва ти ти де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, од књи жев них 
ра до ва из XII ве ка до XXI ве ка, укљу чу ју ћи све жан ро ве усме не и пи са не књи-
жев но сти ко ја је на ста ла на срп ском је зи ку.

9.

Ан то ло ги ја ће рав но мер но при ка за ти срп ску на род ну књи жев ност, срп ску 
књи жев ност сред њег ве ка, ре не сан се, ба ро ка, по том осам на е стог, де вет на е стог, 
два де се тог и по чет ка два де сет и пр вог ве ка, с на ме ром да оста не отво ре на за из у-
зет на де ла ко ја ће се по ја ви ти у то ку ње ног об ја вљи ва ња и ка сни је.

10.

У Ан то ло ги ји ће би ти за сту пље ни нај зна чај ни ји пи сци срп ског је зи ка без 
об зи ра на то ка да је њи хо во де ло на ста ло, где је штам па но и на ко јем об ли ку или 
на реч ју срп ског је зи ка је на пи са но, без при ме не би ло ка квих (те ри то ри јал них, 
вре мен ских) „кљу че ва”.

11.

књи ге у Ан то ло ги ји ће би ти штам па не при ме ном са вре ме ног пра во пи са Ма ти-
це срп ске, осим ка да је зич ко-стил ске осо бе но сти де ла зах те ва ју из ве сна од сту па ња.
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12.

У Ан то ло ги ји, у јед ном то му, мо гу би ти штам па ни ра до ви истог пи сца ко ји 
при па да ју раз ли чи тим жан ро ви ма, као и срод ни тек сто ви ви ше ода бра них ауто ра 
(у по сто је ћим или на ру че ним ан то ло ги ја ма; по епо ха ма, од но сно жан ро ви ма у 
њи ма).

13.

сва ку књи гу у Ан то ло ги ји при ре ђи ва ће струч ња ци за по је ди не пе ри о де срп-
ске књи жев но сти и за по је ди не пи сце, по ујед на че ном на уч ном мо де лу ко ји ће до-
не ти Уре ђи вач ки од бор.

14.

сва ка књи га у Ан то ло ги ји ће уз ода бра не тек сто ве има ти:
а) пред го вор (но ви текст оби ма до јед ног аутор ског та ба ка);
б) хро но ло ги ју жи во та и ра да пи сца (основ ни по да ци);
в) би бли о граф ски при лог (пр ва из да ња, са бра на де ла, се лек тив на ли те ра ту-

ра, по да ци о це ло ви тим или лек си кон ским би бли о гра фи ја ма);
г) на по ме не при ре ђи ва ча (основ ни по да ци о при ре ђи ва њу, укљу чив и на уч на 

на че ла за тран скри бо ва ње и слич на об ја шње ња).
д) иза бра ни текст кри ти ча ра (обим 1–1,5 та бак, јед ног ауто ра или нај ви ше 

три ауто ра).

15.

Уре ђи вач ки од бор ће од лу чи ти ко је ће књи ге има ти ре ги стар или ре ги стре, 
реч ни ке ма ње по зна тих ре чи, об ја шње ња, као и дру ге до дат ке.

16.

Ан то ло ги ја ће из ла зи ти у го ди шњим ко ли ма, а из бор пи са ца и њи хо вих де ла 
оба вља ће се у ета па ма. књи ге за пр во ко ло би ће при ре ђе не и об ја вље не 2009. и 2010. 
го ди не.

17.

Ан то ло ги ја се фи нан си ра из ре пу блич ког и по кра јин ског бу џе та, из до на ци ја 
и соп стве них при хо да цен тра, као и уче шћем из вр шног из да ва ча (са и зда ва ча) ако 
се о то ме скло пи по во љан уго вор.

18.

књи ге у Ан то ло ги ји ће би ти у јед но о бра зној опре ми, у твр дом по ве зу, при-
клад ног об ли ка и оби ма (до 500 стра ни ца ве ћег фор ма та), на то ни ра ном па пи ру, у 
ти ра жу ко ји ће би ти од ре ђен на кон рас пи са за прет пла ту и на осно ву оба ве за пре-
ма фи нан си је ри ма. У свим књи га ма ће би ти и њи хо ва елек трон ска вер зи ја (CD) с 
од го ва ра ју ћим ди зај ном и за шти том.

19.

Ова Кон цеп циј ска и уре ђи вач ка на че ла чла но ви Уре ђи вач ког од бо ра Ан то ло
ги је при хва ти ли су на сед ни ца ма 27. ма ја, 7. ју ла и 16. но вем бра 2009. го ди не, а у 
да љем ра ду ће их до пу ња ва ти и при ме њи ва ти.

277



278 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

1. све ти са ва
 (при ре дио то ми слав Јо ва но вић; 

књи  га об ја вље на 2010)
2. сте фан пр во вен ча ни, До мен ти јан, 

те о до си је
3. Да ни ло II, Да ни лов уче ник, Гри го-

ри је цам блак, Је фи ми ја, Да ни ло 
III, сте фан Ла за ре вић, Ан до ни је 
ра фа ил, кон стан тин Фи ло соф, Је-
ле на Бал шић, Ни кон Је ру са ли мац

4. Ди ми три је кан та ку зин, кон стан-
тин Миха и ло вић из Остро ви це, 
пај  си је, Ар се ни је III цр но је вић

5. ста ра срп ска по е зи ја; за пи си и нат -
пи си, арен ге

6. Јед но став ни об ли ци на род не књи-
жев но сти

 (при ре ди ла Ма ри ја кле ут; књи га 
об ја вље на 2010)

7. Лир ске на род не пе сме
8. еп ске на род не пе сме
9. Лир ско-еп ске на род не пе сме

10. На род не при по вет ке и пре да ња
11. Ма рин Др жић
12. Џи во Гун ду лић
13. За ха ри ја Ор фе лин
 (при ре дио Бо ри вој Ча лић; књи га 

об ја вље на 2011)
14. си ме он пи шче вић
15. До си теј Об ра до вић
 (при ре ди ла Мир ја на Д. сте фа но-

вић; књи га об ја вље на 2010)
16. Га врил сте фа но вић вен цло вић, 

Алек си је ве зи лић, Јо ван Му шка-
ти ро вић, гра ђан ска по е зи ја

17. Је ро теј ра ча нин, Јо ван ра јић, Ми-
ха и ло Мак си мо вић

18. Ге ра сим Зе лић, ви кен ти је ра кић, 
са во Мр каљ 

19. Алек сан дар пи шче вић, са ва те ке-
ли ја, Ан ка Обре но вић

20. Ми ло ван ви да ко вић
 (при ре дио ра до слав ера ко вић; књи-

га об ја вље на 2011)
21. Ата на си је стој ко вић, Јо а ким ву јић
22. Лу ки јан Му шиц ки
23. па вле со ла рић, Јо ван До ше но вић, 

Јо ван па чић
24. вук сте фа но вић ка ра џић

25. Ни ћи фор Нин ко вић, про та Ма те-
ја Не на до вић

26. си ма Ми лу ти но вић са рај ли ја
27. Јо ван Ха џић, Јо ван су бо тић, ва-

си ли је су бо тић
28. Јо ван сте ри ја по по вић
 (при ре дио са ва Да мја нов; књи га 

об ја вље на 2010)
29. Ђор ђе Мар ко вић ко дер
30. пе тар II пе тро вић ње гош
 (при ре дио Ми ро вук са но вић; књи-

га об ја вље на 2010)
31. Ја ков Иг ња то вић
32. Бран ко ра ди че вић
33. сте фан Ми тров Љу би ша, Мар ко 

Ми ља нов
34. Љу бо мир Не на до вић, Ми ли ца сто-

ја ди но вић срп ки ња
35. Ђу ра Јак шић
36. Јо ван Јо ва но вић Змај
37. Ла зар ко мар чић, пе ра то до ро вић
38. Ла за ко стић
 (при ре дио Љу бо мир си мо вић; књи-

га об ја вље на 2011)
39. Ми ло ван Гли шић, ра до је До ма но-

вић
40. Ла за Ла за ре вић, Јан ко ве се ли но-

вић
41. си мо Ма та вуљ
 (при ре ди ла Дра га на ву ки ће вић; 

књи га об ја вље на 2011)
42. сте ван сре мац
 (при ре дио Го ран Мак си мо вић; књи-

га об ја вље на 2011)
43. Дра гу тин Илић
44. во ји слав Илић
45. Је ле на Ди ми три је вић, вла дан Ђор-

ђе вић
46. све то лик ран ко вић
47. Бра ни слав Ну шић
48. Јо ван Ду чић
49. ста ни слав ви на вер
50. пе тар ко чић
 (при ре дио све то зар ко ље вић; књи-

га об ја вље на 2011)
51. Бо ри сав стан ко вић
 (при ре дио Мар ко Не дић; књи га 

об ја вље на 2010)
52. Иси до ра се ку лић

књИ Ге И пИ сцИ У пр вОЈ се рИ ЈИ
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 (при ре ди ла сло бо дан ка пе ко вић; 
књи га об ја вље на 2011)

53. вељ ко пе тро вић
54. Дра ги ша ва сић
55. Иво Ан дрић
 (при ре дио слав ко Гор дић; књи га 

об ја вље на 2010)
56. Иво Ан дрић
 (при ре дио слав ко Гор дић; књи га 

об ја вље на 2011)
57. Иво Ан дрић
58. Ми лош цр њан ски (при ре дио Ми-

ли вој Не нин; књи га об ја вље на 2010)
59. Ми лош цр њан ски (при ре ди ла Го-

ра на ра и че вић; књи га об ја вље на 
2011)

60. Ми лош цр њан ски
61. Мом чи ло На ста си је вић
62. раст ко пе тро вић
63. Де сан ка Мак си мо вић
64. вла дан Де сни ца
65. Оскар Да ви чо
66. Ме ша се ли мо вић
67. Ми ло ван Ђи лас
68. Ми ха и ло Ла лић
69. Бран ко Ћо пић
70. Бо шко пе тро вић
71. До бри ца Ћо сић
72. Ду шан ра до вић
73. вас ко по па
74. Ан то ни је Иса ко вић
75. Алек сан дар ти шма

76. па вле Угри нов
77. сте ван ра ич ко вић
78. ра до мир кон стан ти но вић
79. Ми о драг па вло вић
80. Алек сан дар по по вић
81. Ми ло рад па вић
82. Бо ри слав пе кић
83. Бо ри слав пе кић
84. Ми о драг Бу ла то вић
85. Дра го слав Ми ха и ло вић
86. Иван в. Ла лић
87. сло бо дан се ле нић
88. Жи во јин па вло вић
89. Јо ван Хри стић
90. све тла на вел мар-Јан ко вић
91. Бран ко Миљ ко вић
92. Да ни ло киш
93. Љу бо мир си мо вић
94. Бо ри слав ра до вић
95. Ми ло ван Да ној лић
96. Мир ко ко вач
97. Љу би во је ршу мо вић
98. Ма ти ја Бећ ко вић
99. Ми ро слав Јо сић ви шњић

100. Но ви ца та дић
101. Ми ло сав те шић
102. Ду шан ко ва че вић
103. Да вид Ал ба ха ри
104. ра до слав пет ко вић
105. све ти слав Ба са ра
106. Го ран пе тро вић

пО сеБ Не књИ Ге

107. Срп ски рјеч ник ву ка сте фа но ви ћа 
ка ра џи ћа

108. Ан то ло ги ја Бог да на по по ви ћа
109. књи га Јо ва на скер ли ћа
 (при ре дио пре драг па ла ве стра; 

књи га об ја вље на 2011)
110. Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва 

Ми о дра га па вло ви ћа (књи га об ја-
вље на 2010)

111. По е зи ја Ду бров ни ка и Бо ке ко тор
ске (при ре ди ла Зла та Бо јо вић, књи-
га об ја вље на 2010)

112. Књи га о Зма ју Ла зе ко сти ћа
113. Књи га о Ње го шу Иси до ре се ку лић
114. Књи га о Ла зи Ко сти ћу ста ни сла ва 

ви на ве ра
115. Зна ко ви по ред пу та Иве Ан дри ћа
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Усво је ни су пла но ви ра да за 2009, 2010, 2011. и 2012. го ди ну. 
У скла ду са Кон цеп циј ским и уре ђи вач ким на че ли ма, усво је ни су нај пре на-

сло ви и пи сци 115 књи га ко је ће чи ни ти пр ву се ри ју Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти”, а по том, 23. фе бру а ра 2011. го ди не, и до пу не пр ве 
се ри је у де лу „по себ не књи ге”: 116. Ан то ло ги ја књи жев но сти за де цу, 117. Ан то
ло ги ја са ти ре и афо ри зма, 118. Књи га Бо жи да ра Кне же ви ћа, 119. Књи га Ани це 
Са вић Ре бац и 120. Све до че ња До бри це Ћо си ћа; ис прав ка у пр вој се ри ји ко ја гла-
си: 71. До бри ца Ћо сић (I–II) и ис прав ка у дру гој се ри ји ко ја гла си:

1. из бо ри, па но ра ме, хре сто ма ти је свих жан ро ва;
2. пи сци XX и XXI ве ка ко ји ни су у пр вој се ри ји;
3. исто ри ча ри књи жев но сти, књи жев ни кри ти ча ри, есе ји сти;
4. по себ не књи ге (дру ги део).
На ве де не до пу не и ис прав ке штам па не су у дру гом ко лу Ан то ло гиј ске еди-

ци је.
књи ге су озна че не бро је ви ма у хро но ло шком ни зу, а за пр во (уред нич ко) ко ло 

ода бра не су књи ге под бро је ви ма: 1, 6, 15, 28, 30, 51, 55, 58, 110 и 111, за дру го ко ло 
књи ге под бро је ви ма: 13, 20, 38, 41, 42, 50, 52, 56, 59 и 109 и за тре ће ко ло књи ге 
под бро је ви ма: 2, 7, 32, 36, 54, 57, 60, 62, 107 и 108. књи ге не из ла зе хро но ло шки 
ка ко би Уре ђи вач ки од бор у це ли ни ра дио, а ис под сва ког на сло ва да ти су по да ци 
о при ре ђи ва чу и го ди ни об ја вљи ва ња. На че ла и на сло ви ода бра них књи га штам па-
ју се у сва кој књи зи.

пр во ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” об ја-
вље но је че тр на ест ме се ци на кон име но ва ња Уре ђи вач ког од бо ра. Штам па ње свих 
књи га за вр ше но је у ма ју и ју ну 2010. го ди не, у ти ра жу од 1.000 при ме ра ка по књи-
зи. то су књи ге: 

1. Све ти Са ва − при ре ђи вач проф. др то ми слав Јо ва но вић;
2. Јед но став ни об ли ци на род не књи жев но сти − при ре ђи вач проф. др Ма ри ја 

кле ут;
3. По е зи ја Ду бров ни ка и Бо ке ко тор ске − при ре ђи вач проф. др Зла та Бо јо вић;
4. До си теј Об ра до вић − при ре ђи вач проф. др Мир ја на Д. сте фа но вић;
5. Јо ван Сте ри ја По по вић − при ре ђи вач проф. др са ва Да мја нов;
6. Пе тар II Пе тро вић Ње гош − при ре ђи вач до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са-

но вић;
7. Бо ра Стан ко вић – при ре ђи вач др Мар ко Не дић;
8. Иво Ан дрић (пр ва књи га) – при ре ђи вач проф. др слав ко Гор дић;
9. Ми лош Цр њан ски (пр ва књи га) – при ре ђи вач проф. др Ми ли вој Не нин;

10. Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва ака де ми ка Ми о дра га па вло ви ћа.

Штам па ње књи га дру гог ко ла за вр ше но је у ма ју и ју ну 2011. го ди не, у ти ра жу 
од 1.000 при ме ра ка по књи зи. то су књи ге: 

1. Јо ван Скер лић – при ре ђи вач ака де мик пре драг па ла ве стра;
2. Ла за Ко стић – при ре ђи вач ака де мик Љу бо мир си мо вић;
3. Пе тар Ко чић – при ре ђи вач ака де мик све то зар ко ље вић;
4. Ми ло ван Ви да ко вић – при ре ђи вач проф. др ра до слав ера ко вић;
5. Сте ван Сре мац – при ре ђи вач проф. др Го ран Мак си мо вић;
6. Иси до ра Се ку лић – при ре ђи вач др сло бо дан ка пе ко вић;
7. Си мо Ма та вуљ – при ре ђи вач др Дра га на ву ки ће вић;
8. Ми лош Цр њан ски (дру га књи га) – при ре ђи вач проф. др Го ра на ра и че вић;
9. Иво Ан дрић (дру га књи га) – при ре ђи вач проф. др слав ко Гор дић;

10. За ха ри ја Ор фе лин – при ре ђи вач Бо ри вој Ча лић.
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при ре ђи ва чи са ко ји ма су пот пи са ни уго во ри за тре ће ко ло, ко је ће би ти об ја-
вље но 2012. го ди не, за вр ши ли су сво је по сло ве у пред ви ђе ном ро ку, књи ге су ре-
цен зи ра не и при пре ма ју се за штам пу. то су књи ге: 

1. 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 ски;

2. Лир ске на род не пе сме – при ре ђи вач проф. др Љи ља на пе ши кан Љу шта но вић;
3. Срп ски рјеч ник или азбуч ни ро ман ву ка сте фа но ви ћа ка ра џи ћа – при ре ђи-

вач до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић;
4. Бран ко Ра ди че вић – при ре ђи вач проф. др та ња Јо ви ће вић;
5. Јо ван Јо ва но вић Змај – при ре ђи вач проф. др та ња по по вић;
6. Дра ги ша Ва сић – при ре ђи вач др Мар ко Не дић;
7. Бог дан По по вић – при ре ђи вач ака де мик пре драг па ла ве стра;
8. Ми лош Цр њан ски (тре ћа књи га) – при ре ђи вач проф. др Го ра на ра и че вић;
9. Иво Ан дрић (тре ћа књи га) – при ре ђи вач проф. еме ри тус др слав ко Гор дић;

10. Раст ко Пе тро вић – при ре ђи вач проф. др Бо ја на сто ја но вић пан то вић.

Ан то ло гиј ска еди ци ја „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” је по др жа на и при-
хва ће на у Од бо ру за из у ча ва ње исто ри је књи жев но сти сА НУ.

еди ци ја „Ма ти ца”

Уред ни штво еди ци је „Ма ти ца” ра ди ло је у са ста ву: до пи сни члан сА НУ Ми ро 
вук са но вић, глав ни уред ник, проф. др слав ко Гор дић и проф. др Ми ли вој Не нин.

пр вих шест књи га ове еди ци је об ја вље но је у 2007. го ди ни: Ле то пис сте ва на 
ра ич ко ви ћа, Кад бу дем мла ђи Ма ти је Бећ ко ви ћа, Ва ви лон ски иза зо ви све то за ра 
ко ље ви ћа, По е зи ја у огле да лу кри ти ке Но ви це пет ко ви ћа, Ни сно ви, ни шта... па вла 
Угри но ва и Пи сма срп ским пи сци ма Ми ро сла ва Јо си ћа ви шњи ћа.

У пе ри о ду 2008–2011. го ди на ИцМс об ја вио је у еди ци ји Ма ти ца сле де ће 
књи ге: 

1. Ма ти ја Бећ ко вић, Кад бу дем мла ђи (дру го и тре ће из да ње);
2. Ми ло рад па вић, Ве штач ки мла деж (три не ли не ар на ро ма на), 30. мар та 2009, 

ти раж 1.000; са CD-ом на ко јем је текст и грч ки филм о па ви ћу; књи га је об ја-
вље на за 80-го ди шњи цу пи сца;

3. вла де та Је ро тић, Есе ји (пси хо ло шке и ре ли гиј ске те ме), 4. ма ја 2009, ти раж 
1.000; за 85-го ди шњи цу пи сца;

4. сте ван тон тић, Све то и про кле то (збир ка пе са ма), 13. ма ја 2009, ти раж 500;
5. Ми ло ван Да ној лић, При ча о при по ве да чу (оглед из ауто фик ци је), 25. ју на 

2009, ти раж 1.000;
6. ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски, Из дру гог угла (огле ди о срп ској књи жев но сти), 

5. сеп тем бра 2009, ти раж 500;
7. ра до ван вуч ко вић, Па ра ле ле и укр шта ња (огле ди о срп ској књи жев но сти), 

5. сеп тем бра 2009, ти раж 500.
8. ран ко ри со је вић, Го спод ска ули ца (ро ман), 12. ок то бра 2010, ти раж 500;
9. Мо мир вој во дић, Глад на го ра (ро ман), 12. ок то бра 2010, ти раж 500;

10. На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Ра дост пре по зна ва ња (огле ди и рас пра ве), 5. 
ју ла 2011, ти раж 500;

11. Ми ро слав еге рић, Скер ли ћев кри тич ки дух, огле ди, 24. ок то бра 2011, ти раж 
500.
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по је ди нач на ка пи тал на де ла

ИцМс је у 2008. го ди ни об ја вио ка пи тал но де ло Исто ри ја срп ске књи жев
не кри ти ке (1768–2007) ака де ми ка пре дра га па ла ве стре. књи гу је уре ди ло Уред-
ни штво: Ми ро вук са но вић, проф. др слав ко Гор дић и проф. др Ми ли вој Не нин, а 
ре цен зи је су на пи са ли проф. др слав ко Гор дић и проф. др Ми ли вој Не нин. сред-
ства за об ја вљи ва ње ове књи ге обез бе ди ли су Ми ни стар ство кул ту ре ре пу бли ке 
ср би је и по кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње и кул ту ру.

ИцМс је у са рад њи са Ин сти ту том за књи жев ност и умет ност об ја вио књи гу 
Исто ри ја и те о ри ја срп ске књи жев не кри ти ке, збор ник ра до ва са на уч ног ску па 
одр жа ног 14. ма ја 2009. под на зи вом Кул тур ноисто риј ски кон текст и те о риј ске 
осно ве срп ске књи жев не кри ти ке у све тлу Исто ри је срп ске књи жев не кри ти ке 
(1768–2007) Пре дра га Па ла ве стре ко ју је ИцМс об ја вио 2008. го ди не. Збор ник је 
уре дио Ми лан ра ду ло вић. тек сто ви са др жа ни у Збор ни ку об ја вље ни су и у ча со-
пи су Књи жев на исто ри ја.

На гра де

књи га Кад бу дем мла ђи Ма ти је Бећ ко ви ћа до би ла је На гра ду „Ма ти је вић”, 
ко ја је пр ви пут до де ље на, На гра ду „пе чат ва ро ши срем ско кар ло вач ке” и Злат ни 
Хит ли бер ртс-а.

У Би бли о те ци гра да Бе о гра да уру че на је На гра да „Ђор ђе Јо ва но вић” ака де-
ми ку све то за ру ко ље ви ћу за књи гу Ва ви лон ски иза зо ви (об ја вље на 2007).

књи га Све то и про кле то сте ва на тон ти ћа до би ла је На гра ду „пе тар ко чић” 
и На гра ду „Ми ро слав Ан тић”.

књи га При ча о при по ве да чу Ми ло ва на Да ној ли ћа до би ла је На гра ду „Ма ти-
је вић”.

књи га Го спод ска ули ца ран ка ри со је ви ћа до би ла је На гра ду „Ду шан ва си-
љев”. књи га Исто ри ја срп ске књи жев не кри ти ке (1768–2007) ака де ми ка пре дра-
га па ла ве стре, уз на уч ни скуп и збор ник ра до ва о њој, до би ла је На гра ду за на у ку 
ву ко ве за ду жби не.

Оста ле ак тив но сти

пр во ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” про-
мо ви са но је 11 пу та: 

1. Глав ни и од го вор ни уред ник ИцМс Ми ро вук са но вић је 18. но вем бра 2010. 
го ди не отво рио са јам књи га не Да ни ма кул ту ре у те ми шва ру и го во рио о 
из да њи ма ИцМс.

2. У ко лар че вој за ду жби ни 2. де цем бра 2010. го ди не го во ри ли су: ака де мик 
пре драг па ла ве стра, ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, проф. др Љи ља на пе ши-
кан Љу шта но вић, проф. др ста ни ша тут ње вић и до пи сни члан сА НУ Ми ро 
вук са но вић, глав ни и од го вор ни уред ник. 

3. На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу 8. де цем бра 2010. го ди не го во ри ли су: 
глав ни и од го вор ни уред ник Ми ро вук са но вић, уред ник др Мар ко Не дић, 
де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу проф. др Го ран Мак си мо вић и проф. 
др сто јан Ђор ђић.

4. У Град ској би бли о те ци у су бо ти ци 20. де цем бра 2010. го ди не го во ри ли су: 
глав ни и од го вор ни уред ник Ми ро вук са но вић и проф. др Љи ља на пе ши кан 
Љу шта но вић. 

5. У На род ној би бли о те ци „вук ка ра џић” у кра гу јев цу 17. фе бру а ра 2011. го-
ди не го во ри ли су: глав ни и од го вор ни уред ник Ми ро вук са но вић, уред ни ци 
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слав ко Гор дић и Мар ко Не дић, а у свој ству до ма ћи на Алек сан дар Б. Ла ко вић 
и Мир ко Де мић.

6. У па ро хиј ском до му у Ник ши ћу 12. мар та 2011. го ди не го во ри ли су: глав ни 
и од го вор ни уред ник Ми ро вук са но вић и про фе со ри Фи ло зоф ског фа кул те-
та у Ник ши ћу Ли ди ја то мић и Го ран ра до њић.

7. У под го ри ци 13. мар та 2011. го ди не го во ри ли су: глав ни и од го вор ни уред-
ник Ми ро вук са но вић, проф. др Ли ди ја то мић и проф. др Го ран ра до њић.

8. У Дво ра ни „парк” у Хер цег Но вом 14. мар та 2011. го во ри ли су: глав ни и од го-
вор ни уред ник Ми ро вук са но вић, проф. др Ли ди ја то мић и др Го ран ко мар. 

9. У Удру же њу књи жев ни ка ср би је, у окви ру ма ни фе ста ци је „Бо ри на не де ља”, 
у Бе о гра ду 25. мар та 2011. го ди не су го во ри ли: глав ни и од го вор ни уред ник 
Ми ро вук са но вић и уред ни ци слав ко Гор дић и Мар ко Не дић.

10. У згра ди АНУрс у Ба ња лу ци 20. апри ла 2011. го ди не го во ри ли су: глав ни и 
од го вор ни уред ник Ми ро вук са но вић, уред ник проф. др слав ко Гор дић и 
проф. др Бран ко Ле тић.

11. У До му кул ту ре у кла до ву 25. ма ја 2011. го ди не го во рио је глав ни и од го-
вор ни уред ник Ми ро вук са но вић. 

На пред ста вља њи ма у цр ној Го ри са оп ште но је и пи смо пот пред сед ни ка Ма-
ти це срп ске слав ка Гор ди ћа.

пр во и дру го ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но-
сти” про мо ви са но је два пу та:

1. У све ча ној са ли Ма ти це срп ске 27. сеп тем бра 2011. го ди не на кон по здрав не 
ре чи ака де ми ка Че до ми ра по по ва, пред сед ни ка Ма ти це срп ске, нај пре је го-
во рио ака де мик пре драг па ла ве стра, пред сед ник Од бо ра за из у ча ва ње исто-
ри је књи жев но сти сА НУ, а по том и до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, 
глав ни уред ник.

2. У окви ру про гра ма обе ле жа ва ња Да на европ ске кул тур не ба шти не у До му 
кул ту ре у Чач ку 29. сеп тем бра 2011. го ди не го во рио је глав ни уред ник Ми ро 
вук са но вић. 

књи ге об ја вље не у еди ци ји „Ма ти ца” про мо ви са не су се дам пу та:
1. Ве штач ки мла деж Ми ло ра да па ви ћа 14. апри ла 2009. го ди не у све ча ној са ли 

Ма ти це срп ске; по здрав на реч пред сед ни ка Ма ти це срп ске, ака де ми ка Че до-
ми ра по по ва, о књи зи су го во ри ли до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, 
глав ни и од го вор ни уред ник и проф. др слав ко Гор дић, а аутор је ка зи вао 
свој текст.

2. Есе ји вла де те Је ро ти ћа 2. ју на 2009. го ди не у све ча ној са ли Ма ти це срп ске; 
по здрав на реч пред сед ни ка скуп шти не ИцМс проф. др Ма та пи жу ри це, о 
књи зи су го во ри ли до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, глав ни и од го-
вор ни уред ник и проф. др слав ко Гор дић, а аутор је ка зи вао свој текст.

3. Све то и про кле то сте ва на тон ти ћа 26. ју на 2009. у све ча ној са ли Ма ти це 
срп ске; по здрав на реч проф. др слав ка Гор ди ћа, у свој ству пот пред сед ни ка 
Ма ти це срп ске, о књи зи су го во ри ли до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, 
глав ни и од го вор ни уред ник и проф. др Ми ли вој Не нин, а аутор је ка зи вао 
свој текст.

4. При ча о при по ве да чу Ми ло ва на Да ној ли ћа 3. ју ла 2009. (на ауто ров ро ђен дан) 
у све ча ној са ли Ма ти це срп ске; по здрав на реч проф. др слав ка Гор ди ћа у 
свој ству пот пред сед ни ка Ма ти це срп ске, о књи зи су го во ри ли до пи сни члан 
сА НУ Ми ро вук са но вић, глав ни и од го вор ни уред ник и проф. др Ми ли вој 
Не нин, а аутор је ка зи вао свој текст.
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5. Из дру гог угла ксе ни је Ма риц ки Га ђан ски, 14. ма ја 2010. го ди не у све ча ној 
са ли Ма ти це срп ске; по здрав на реч пред сед ни ка скуп шти не ИцМс проф. 
др Ма та пи жу ри це, о књи зи су го во ри ли до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са-
но вић, глав ни и од го вор ни уред ник и проф. др слав ко Гор дић, а аутор ка је 
ка зи ва ла свој текст.

6. Па ра ле ле и укр шта ња ра до ва на вуч ко ви ћа 25. ма ја 2010. го ди не у све ча ној 
са ли Ма ти це срп ске; по здрав на реч пред сед ни ка скуп шти не ИцМс проф. 
др Ма та пи жу ри це, о књи зи су го во ри ли до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са-
но вић, глав ни и од го вор ни уред ник и проф. др Ми ли вој Не нин, а аутор је 
ка зи вао свој текст.

7. Го спод ска ули ца ран ка ри со је ви ћа, 20. апри ла 2011. го ди не у Ба ња лу ци; го-
во ри ли су до пи сни члан сА НУ Ми ро вук са но вић, глав ни и од го вор ни уред-
ник и ран ко па вло вић, књи жев ник из Ба ња лу ке.

књи га Исто ри ја срп ске књи жев не кри ти ке (1768–2007) ака де ми ка пре дра-
га па ла ве стре про мо ви са на је три пу та: 

1. На сај му књи га у Бе о гра ду 2008. го ди не.
2. У сА НУ 2. де цем бра 2008. го ди не; го во ри ли су ра до ван вуч ко вић, Ми ро 

вук са но вић и аутор.
3. У све ча ној са ли Ма ти це срп ске 15. де цем бра 2008. го ди не; го во ри ли су ака-

де мик Ник ша стип че вић, Ми ро вук са но вић, проф. др слав ко Гор дић, проф. 
др Ми ли вој Не нин и аутор.

У окви ру ма ни фе ста ци је Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду у Га ле ри ји сА НУ 
је 11. мар та 2011. одр жан про грам Дан Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске На кон 
ми ну те ћу та ња ко јом је ода та по част ака де ми ку Мил ки Ивић, го во ри ли су: глав ни 
и од го вор ни уред ник Ми ро вук са но вић (о Ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва 
срп ске књи жев но сти и еди ци ји Пр ва књи га), уред ник слав ко Гор дић (о еди ци ји 
Ма ти ца и Исто ри ји срп ске књи жев не кри ти ке 1768–2007), аутор цен тра ака де-
мик пре драг па ла ве стра о књи жев ној кри ти ци да нас, а ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић 
про чи тао је од ло мак из ру ко пи са књи ге Кад бу дем још мла ђи. при сут но је би ло 
ви ше од 120 по се ти ла ца.

при ли ком пред ста вља ња из да ња Ма ти це срп ске у 2011. го ди ни при ка зи ва на 
су и из да ња ИцМс.

* * *
На ртс, ртв, ра дио Бе о гра ду и дру гим ста ни ца ма об ја вље ни су при ло зи о 

Ан то ло гиј ској еди ци ји „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”. На ртс 2, у по лу сат-
ној еми си ји, го во ри ли су: пре драг па ла ве стра, све то зар ко ље вић, Ми ро вук са но-
вић, Ма ри ја кле ут, слав ко Гор дић, Мар ко Не дић, ти хо мир Бра јо вић, та тја на ро сић 
и вла ди мир кец ма но вић. Аутор еми си је је во ји слав ка ра но вић, а ре ди тељ пре-
драг Мом чи ло вић. радиo Бе о град 2 по све тио је че ти ри по лу сат не еми си је овој 
еди ци ји.

У ча со пи си ма и ли сто ви ма из ла зи ли су при ка зи о Ан то ло гиј ској еди ци ји 
„Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”.

Из ра ђен је веб сајт ИцМс на адре си: www.icms.rs
ртс и ком па ни ја „Но во сти” су то ком 2010. и 2011. го ди не би ли ме диј ски по-

кро ви те љи Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”. У пе ри о ду 
од 10. ав гу ста до 30. но вем бра 2010. на ртс је сто пу та ишла ре кла ма, у пе ри о ду 
од 25. ав гу ста до 30. но вем бра 2011. бес плат но је еми то ван ре клам ни спот, а у Ве
чер њим но во сти ма сва ке су бо те у „кул тур ном до дат ку” об ја вљи ван је ре клам ни 
оглас нај пре за пр во ко ло (2010), а по том, од 29. ју ла 2011, за пр во и дру го ко ло.



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

Ме ди ји су ре дов но пра ти ли ак тив но сти ИцМс.
По ли ти ка и Ве чер ње но во сти увр сти ле су об ја вљи ва ње Ан то ло гиј ске еди-

ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” у до га ђа је 2010. го ди не у кул ту ри.
еми то ва не су две по себ не еми си је на ртс по све ће не књи га ма Ве штач ки 

мла деж Ми ло ра да па ви ћа (еми то ва на два пу та) и Исто ри ја срп ске књи жев не 
кри ти ке (1768–2007) пре дра га па ла ве стре (еми то ва на три пу та). 

Ми ро вук са но вић је 27. апри ла 2011, уз са гла сност 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”, дао са оп ште ње за јав ност по-
во дом ре ак ци ја ми ни стар ста ва за кул ту ру Хр ват ске и цр не Го ре због свр ста ва ња 
пи са ца Ду бров ни ка и Бо ке ко тор ске у Ан то ло гиј ску еди ци ју.

став ИцМс је увр шћен у За кон о ста рој и рет кој књи зи ко ји је у скуп шти ни 
ср би је до нет 21. ју ла 2011. го ди не.

по слат је по зив свим би бли о те ка ма, за тим фи зич ким и прав ним ли ци ма да се 
прет пла те на пр во и дру го ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи-
жев но сти” по по вољ ни јим усло ви ма. Од зив је био со ли дан.

На ста вље на је са рад ња са „Bo ok brid ge” д. о. о. на осно ву уго во ра о ди стри бу-
ци ји и са рад ња на осно ву уго во ра са књи жа ра ма: „со ла рис”, „Stylos”, „ве ли ка ма ла 
књи га”, „ве ли ко школ ска”, књи жар ском за дру гом „Љу би те љи књи ге” и сЗтр ко-
ми си о ном „Ге ра” д. о. о. из Но вог са да, као и са књи жа ра ма „Алек сан дар Бе лић”, 
„Да ни ло киш” и „Ге ца кон” из Бе о гра да.

еди ци је ИцМс ре дов но по ма же по кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру, ктБ, 
Ду нав оси гу ра ње, МО НА, а об ја вљи ва ње две књи ге дру гог ко ла по мо гло је Ми-
ни стар ство кул ту ре ср би је. Ма ти ца срп ска обез бе ди ла је да књи ге ИцМс бу ду 
на сај мо ви ма књи га у Бе о гра ду, Но вом са ду и дру гим гра до ви ма, а де ли мич но је 
фи нан си ра ла и еди ци ју „Ма ти ца”. Осни вач је пра тио ак тив но сти ИцМс у свом 
Гла сни ку.

ИцМс је из ми рио све сво је фи нан сиј ске оба ве зе и у свим го ди на ма по сло-
вао са до бит ком.

У Би бли о те ци Ма ти це срп ске ра ђе ни су уре ђи вач ки по сло ви, при пре ма књи-
га за штам пу и мар ке тин шки по сло ви у ве зи са ИцМс.

(Из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду ИЦМС (2008–2011) усво јен је на сед
ни ци Скуп шти не ИЦМС 26. ја ну а ра 2012. го ди не.)
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Загорка АвАкУМОвИЋ, историчар, архи-
виста, Нови сад

Мр Драгана АМеДОскИ, оријенталиста, 
истраживач-сарадник, Београд

Гоце АНГеЛИЧИН ЖУрА, историчар умет-
ности, Охрид, Македонија

Др едита АНДрИЋ, филолог, професор уни-
верзитета, Нови сад

Академик Марко АНЂеЛкОвИЋ, зоолог, 
професор универзитета, Београд 

Др војо АНЂУс, грађевински инжењер, про-
фесор универзитета, Београд

Др павле АНЂУс, биолог, професор уни-
верзитета, Београд

Иван АНтИЋ, књижевник, Београд
Др Наталија АтАНАсОвА пАНЧевскА, 

биолог, професор универзитета, скопље, 
Македонија

Академик теодор АтАНАцкОвИЋ, машин-
ски инжењер, професор универзитета, 
Нови сад

Др виталис АШИкУ, лекар, Нови сад
Др Илија БАБИЋ, правник, професор уни-

верзитета, Београд
Лука БАЉ, књижевник, Нови сад
Живко БАЉкАс, новинар, Београд
Јошко БАрИЋ, професор књижевности, 

сплит, Хрватска
Др Ласло БАрШИ, биолог, доцент универзи-

тета, Нови сад
Невенка БАШИЋ пАЛкОвИЋ, професор ју-

гословенске и опште књижевно сти, би-
блиотекар 

саветник, суботица
Ђорђе Бек УЗАрОв, физичар, професор 

уни верзитета, Београд
Мр Драгана БеЛесЛИЈИН, професор књи-

жевности, лексикографски редактор, 
Нови сад

Др Бранислава БеЛИЋ, лекар, доцент уни-
верзитета, Нови сад

Давид к. БерНШтАЈН, историчар уметно-
сти, русија

Др весна БИкИЋ, археолог, научни сарад-
ник, Београд

Др Милош БЈеЛОвИтИЋ, географ, профе-
сор универзитета, Бања Лука, ре пу бли ка 
српска

Др Гордана БЛАГОЈевИЋ, етнолог, профе-
сор универзитета, Београд

Др Јелена БЛАЖеНЧИЋ, биолог, професор 
универзитета, Београд

Марија БОГДАНОвИЋ, историчар уметно-
сти, библиотекар, Београд

слободан БОГУНОвИЋ, филозофски писац, 
Београд

Др Биљана БОЖИН, биолог, доцент универ-
зитета, Нови сад

Др Бошко БОЈОвИЋ, економиста, париз, 
Француска

Зорана БОЈОвИЋ, економиста, виши музеј-
ски водич, Чачак

Мр Игор БОрОЗАН, историчар уметности, 
асистент универзитета, Београд

Др светозар БОШкОв, историчар, доцент 
универзитета, Нови сад

Драгана БОШкОвИЋ, професор књижевно-
сти, Нови сад

Ђорђе БОШкОвИЋ, историчар, рума
Иван БрБОрИЋ, историчар, кустос, Алексан-

дровац
Мирјана БрМБОтА, историчар уметности, 

виши кустос, Нови сад
Мр Иван БУГАрскИ, археолог, истраживач-

-сарадник, Београд
Мр Наташа БУДИМИр, професор књижев-

ности, Нови сад
Бранка БУЛАтОвИЋ, филолог, библиотекар 

саветник, Београд
Др Драган БУЛАтОвИЋ, историчар умет-

ности, Београд
Др вера вАсИЉевИЋ, археолог, доцент 

универзитета, Београд 
владимир вАтИЋ, машински инжењер, 

Нови сад
Јелена весеЛИНОв, дипломирани правник, 

управник послова Мс, Нови сад
Исидора весеЛИНОвИЋ, књижевник, Бео-

град
Даниела весИЋ, музиколог, Нови сад
Др славица вескОвИЋ МОрАЧАНИН, те-

хнолог, научни сарадник, Нови сад
Др Јелена вИДИЋ, правник, доцент уни-

верзитета, Нови сад
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Др Димитрије вОрОњец, инжењер машин-
ства, професор универзитета, Бео град

Мр Жељко вУЈАДИНОвИЋ, историчар, аси-
стент универзитета, Бања Лука, репу бли-
ка српска

Др Наташа вУЈИсИЋ ЖИвкОвИЋ, педа-
гог, доцент универзитата, Београд

Др слободан вУЈИЋ, инжењер рударства, 
професор универзитета, Београд

Др Немања вУЈЧИЋ, историчар, Београд
Бранислав вУкАсОвИЋ, баритон, Нови сад
верољуб вУкАШИНОвИЋ, књижевник, 

трстеник
Љиљана вУкАШИНОвИЋ, историчар уме-

тности, Загреб, Хрватска  
Милорад вУкАШИНОвИЋ, правник, Нови 

сад
Љуба вУкМАНОвИЋ, публициста, Нови 

сад
Др Ђорђије вУкОвИЋ, књижевник, профе-

сор универзитета, Београд
Мр коста вУкОвИЋ, историчар уметности, 

сент Андреја, Мађарска
Мр Марта вУкОтИЋ ЛАЗАр, историчар 

уме тности, библиотекар, Београд 
Мр Ивана вУксАНОвИЋ, музиколог, аси-

стент универзитета, Београд
Др сузана вУксАНОвИЋ, историчар уме-

тности, виши кустос, Нови сад
Др татјана вУЛИЋ, технолог, професор уни-

верзитета, Нови сад
Др тодор вУЛИЋ, агроном, професор уни-

верзитета, Београд
Мр Милена вУЧИЧевИЋ, економиста, ме-

наџер, Београд
Др Миливој Б. ГАврИЛОв, метеоролог, про-

фесор универзитета, Београд 
Мр Анђела ГАврИЛОвИЋ, историчар уме-

тности, Београд 
Др Франческа ГАМБетИ, Атина, Грчка
Мр Драгица р. ГАтАрИЋ, географ, асистент 

универзитета, Београд
Мр Јелица ГЛИГОрИЈевИЋ, пијанистки-

ња, наставник универзитета, Београд 
Др рајко ГњАтО, географ, професор универ-

зитета, Бања Лука, република српска
Др Љиљана ГОЈкОвИЋ БУкАрИцА, фарма-

колог, професор универзитета, Београд
Мирјана ГОЛУБОвИЋ, библиотекар, Бео-

град
Др владимир ГреЧИЋ, економиста, профе-

сор универзитета, Београд
Др ростислава ГрИМАЉУк (ростислава 

ГрИМАЛЮк), историчар уметно сти, Ла-
вов, Украјина

Др Момчило ГрУБАЧ, правник, професор 
универзитета, Нови сад

Др Никола ГрУЈИЋ, физиолог, Нови сад
Ненад ГрУЈИЧИЋ, књижевник, Нови сад
Др Мирко ГрЧИЋ, географ, професор уни-

верзитета, Београд
Мр Бранка ГУГОЉ, историчар уметности, 

асистент универзитета, косовска 
Митровица 
Др Драган ДАМЈАНОвИЋ, историчар уме-

тности, професор универзитета, Загреб, 
Хрватска

Др срђан ДАМњАНОвИЋ, филозофски пи-
сац, Нови сад

Др Мариана ДАН, румуниста, професор уни-
верзитета, Београд

Др емануил ДАНеЗИс, астролог, Атина, 
Грчка

Др Мирјана ДевеЏИЋ, демограф, професор 
универзитета Београд

Др Јерко ДеНеГрИ, историчар уметности, 
професор универзитета, Београд

катарина ДИМИтрИЈевИЋ, историчар уме-
тности, Београд

слободан ДОДИЋ, инжењер машинства, са-
ветник, Београд

Мирјана ДрАГАШ, социолог, Београд
Мр Александра ДрАГИН, географ, асистент 

универзитета, Нови сад
Др предраг ДрАГОЈевИЋ, историчар уме-

тности, професор универзитета, Београд
Др Душан ДрАЈИЋ, инжињер eлектроте-

хнике, професор универзитета, Бео град
Др Гордана ДрАкИЋ, правник, доцент уни-

верзитета, Нови сад
Марија ДрЉевИЋ, историчар уметности, 

Београд
Др Александра ДрОБАц ЧИк, биолог, про-

фесор универзитета, Нови сад
Др владан ДУцИЋ, географ, климатолог, 

професор универзитета, Београд
Др Ђорђе ЂекИЋ, историчар, професор уни-

верзитета, рума
Др Живота ЂОрЂевИЋ, историчар, научни 

саветник, Београд
Др смиљана ЂОрЂевИЋ, историчар књи-

жевности, истраживач-сарадник, Београд
Др Часлав ЂОрЂевИЋ, књижевник, Нови 

сад
Др Драгослав ЂУкАНОвИЋ, стоматолог, 

професор универзитета, Београд
Др петар ЂУНДИЋ, правник, асистент уни-

верзитета, Нови сад
Душан ЂУрИЋ, новинар, Београд
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Др симонида ЂУрИЋ, агроном, доцент уни-
верзитета, Нови сад

Др Јелена ерДеЉАН, историчар уметности, 
доцент универзитета, Београд 

Неда ЖИвАк, географ, асистент универзи-
тета, Бања Лука, република српска

Никола ЖИвАНОвИЋ, књижевник, крагу-
јевац

Др Милица ЖИвкОв БАЛОШ, агроном, на-
учни сарадник, Нови сад

Др Дејан ЖИвкОвИЋ, инжењер електроте-
хнике, професор универзитета, Београд

Мр Љубица ЖИвкОвИЋ, етнолог, трстеник 
Др Мирјана ЖИвОЈИНОвИЋ, историчар, 

научни саветник, Београд 
Мр Александар ЖИвОтИЋ, историчар, ис-

траживач-сарадник, Београд
Др Драгољуб ЖУНИЋ, агроном, професор 

универзитета, Београд
Др слободан ЖУњИЋ, филозоф, професор 

универзитета, кингстон, сАД
Милица ЗАЈцев, балетски критичар, пу-

блициста, Београд
Др Маџид ЗАМАНИ (Majid ZAMANI), агро-

ном, професор универзитета, ка рај, Ирак
Ирена ЗАрИЋ, историчар уметности, Бео-

град
Мр павле ЗеЛИЋ, фармацеут, Београд
Божидар ЗеЧевИЋ, драматург, филмски 

кри тичар, Београд
Ирена ЗеЧевИЋ, професор књижевности, 

библиотекар, Бачка паланка
Мр Милена ЗОрИЋ, лингвиста, Нови сад
Др Ђорђе ЗрНИЋ, инжењер машинства, про-

фесор универзитета, Београд
Бојана ИБрАЈтер ГАЗИБАрА, историчар 

уметности, конзерватор, Београд
Др Драгица с. ИвАНОвИЋ, књижевни кри-

тичар, подгорица, црна Гора
Мр Љубица ИвАНОвИЋ, географ, асистент 

универзитета, Нови сад
Мр Ненад ИвАНОвИЋ, научни сарадник, 

Београд
Милина ИвАНОвИЋ БАрИШИЋ, истражи-

вач-сарадник, Београд
Борис ИвАНЧевИЋ, биолог, Београд
Др Иван ИвИЋ психолог, професор универ-

зитета, Београд
Др Александар ИГњАтОвИЋ, архитекта, 

доцент универзитета, Београд
Др Миле ИГњАтОвИЋ, хирург, пуковник, 

доцент универзитета, Београд
Др Александра ИГњАтОвИЋ ЋУпИНА, 

агроном, доцент универзитета, Нови сад

Ивана ИкОНИЋ, историчар књижевности, 
предавач, Нови сад

Мр Невен ИсАИЛОвИЋ, историчар, истра-
живач-сарадник, Београд

Др василије в. ИсАЈев, инжењер шумар-
ства, професор универзитета, Бео град

Мира ИсАкОв, академски сликар, дизајнер, 
Нови сад

Игор ЈАвОр, књижевни критичар, Нови сад
владимир ЈАГЛИЧИЋ, књижевник, крагу-

јевац
Др Милош ЈАГОДИЋ, историчар, доцент 

универзитета, Београд
Александар ЈАкОвЉевИЋ, историчар, Бео-

град
растко с. ЈАкОвЉевИЋ, музиколог, Бео-

град 
Јасмина ЈАкШИЋ, кустос, историчар уме-

тности, Нови сад
Мр Маре ЈАНАкОвА ГрУЈИЋ, историчар 

уметности, Београд 
Александра ЈАНИЧИЋ, истраживач, Нови 

сад
соња ЈАНкОв, историчар књижевности, 

Нови сад
Мр Марија ЈАНкОвИЋ, историчар, истра-

живач-сарадник, Београд
петар ЈАњАтОвИЋ, новинар, Београд
Академик васкрсија ЈАњИЋ, агроном, про-

фесор универзитета, Београд
Богдан ЈАњУШевИЋ, историчар уметно-

сти, Нови сад
Др весна ЈАЋевИЋ, ветеринар, виши науч-

ни сарадник, Београд
Драгослава ЈевреМОвИЋ, виши библиоте-

кар, Нови сад
Др Зоран Д. ЈевтИЋ, ветеринар, научни 

сарадник, Београд
Др раде ЈеЛеНкОвИЋ, геолог, минеролог, 

професор универзитета, Београд
Јован ЈеркОв, музиколог, Нови сад
Дејан ЈеЧМеНИцА, историчар, истраживач- 

-сарадник, Београд
Академик Борислав ЈОвАНОвИЋ, архео-

лог, Београд
Зорица ЈОвАНОвИЋ, историчар, Нови сад
Љиљана ЈОвАНОвИЋ, књижевник, Београд
Мр Млађен ЈОвАНОвИЋ, географ, асистент 

универзитета, Нови сад
Др петар ЈОвАНОвИЋ, инжењер рударства, 

професор универзитета, Београд
Др слободан ЈОвАНОвИЋ, биолог, профе-

сор универзитета, Београд
Јелена ЈОвИЋ, слависта, асистент универ-

зитета, Београд



290 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

ранко ЈОвОвИЋ, књижевник, подгорица, 
црна Гора

Милена ЈОксИМОвИЋ пАЈевИЋ, класич-
ни филолог, асистент, Београд

Др Душан ЈОксИЋ, грађевински инжењер, 
професор универзитета, Београд

светлана кАЛеЗИЋ рАДОњИЋ, књижевни 
критичар, подгорица, црна Гора

Др Љубица кАНДИЋ, правник, професор 
универзитета, Београд

Марина кАНИЋ, професор књижевности, 
крушевац

Др снежана кАњУХ, стоматолог, Београд
Мр соња кАпетАНОв, професор књижев-

ности, Нови сад
Огњен кАрАНОвИЋ, историчар, стручни 

сарадник, Нови сад 
Др Илија кАрОв, агроном, професор уни-

верзитета, скопље, Македонија
велибор кАтИЋ, археолог, кустос, Младе-

новац
Др срђан кАтИЋ историчар, научни сарад-

ник, Београд
велибор кАЧУНкОвИЋ, инжењер рудар-

ства, стручни саветник, Београд
Давид кецМАН ДАкО, књижевник, сом-

бор
Милица кИсИЋ, историчар уметности, би-

блиограф саветник, Београд
Андреј кАЛМАр, правник, Нови сад
Др Миливој кЛАрИН, инжењер машинства, 

професор универзитета, Зре ња нин
Др Анита кЛАУс, биолог, доцент универ-

зитета, Београд
Мр Иван књИЖАр, сарадник у настави уни-

верзитета, темишвар, румунија
Мр Маја кОЗАрскИ, биохемичар, асистент 

универзитета, Београд
Др Милан кОЉАНИН, историчар, научни 

сарадник, Београд
Мр Горан кОрУНОвИЋ, књижевни крити-

чар, сарадник у настави универзи тета, 
Београд

Др Љиљана кОстАДИНОвИЋ, хемичар, до-
цент универзитета, Бачка топола

Др емилија кОстАДИНОвскА, агроном, 
професор универзитета, Штип, Македо-
нија

Др петрула кОстОвскА, историчар умет-
ности, Лондон, велика Британија

Мр Ана кОтевскА, музиколог, Београд
Др Љубомир кОцИЋ, педагог, професор 

универзитета, Београд
Др Душанка крАЈНОвИЋ, фармацеут, до-

цент универзитета, Београд

Мр викторија крОМпХОЛц, професор, лек-
тор универзитета, Нови сад

Јасмина крпО ЋеткОвИЋ, биолог, Бео град
Мр Александар крстИЋ, историчар, истра-

живач-сарадник, Београд
Мр весна крУЉАц, историчар уметности, 

кустос, Београд
Никола крУШевАц, економиста, асистент, 

Београд
Филип крЧМАр, историчар, Нови сад
Мр сузана кУЈУНЏИЋ ОстОЈИЋ, профе-

сор књижевности, Нови сад 
Др Маша кУЛАУЗОв, правник, доцент уни-

верзитета, Нови сад
Др радивоје кУЛИЋ, андрагог, професор 

универзитета, приштина
Др Ђоко кУНГУЛОвскИ, биолог, профе-

сор универзитета, скопље, Македонија
Мр Александра кУЧекОвИЋ, историчар 

уметности, Београд
Др Борис ЛАЗИЋ, књижевник, париз, Фран-

цуска
Јасенка ЛАЗИЋ, историчар, Бачка паланка
Љиљана ЛАЗИЋ, историчар уметности, 

виши кустос, Нови сад 
Академик Небојша ЛАЛИЋ, лекар, профе-

сор универзитета, Београд
Бранка ЛАНцОШ МАЛДИНИ, архитекта, 

Београд
емил ЛИБМАН, лекар, суботица
Даворин ЛИвАЈА, историчар, Бешка 
Марио ЛИГУОрИ, лектор универзитета за 

италијански језик, Нови сад
Др Ђорђе ЛОпИЧИЋ, правник, дипломата, 

Београд
Душан ЛОпУШИНА, музичар, Београд
Марко ЛОпУШИНА, новинар, Београд
Мр Наталија ЛУДОШкИ, историчар књи-

жевности, професор, Нови сад
Др татјана ЛУкИЋ, правник, доцент уни-

верзитета, Нови сад
Др Милутин ЉеШевИЋ, географ, профе-

сор универзитета, Београд
Мр Ирена ЉУБОМИрОвИЋ, историчар, аси-

стент универзитета, Ниш 
Ивана МАксИЋ, професор, крагујевац
слободан МАЛДИНИ, архитекта, Београд
Др Марица МАЛОвИЋ ЂУкИЋ, историчар, 

научни сарадник, Београд
Др Анамарија МАНДИЋ, технолог, научни 

сарадник, Нови сад
Божидар МАНДИЋ, књижевник, рудник
Др Мира МАНДИЋ, географ, доцент универ-

зитета, Бања Лука, република српска
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Др растислав МАНДИЋ, грађевински инже-
њер, професор универзитета, Бео град

Др прибислав МАрИНкОвИЋ, економи ста, 
професор, Београд

Др радован МАрИНкОвИЋ, агроном, науч-
ни саветник, Нови сад

Др саша МАрИНкОвИЋ, орнитолог, Бео-
град

Наташа МАрЈАНОвИЋ, музиколог, Нови 
сад

Др смиља МАрЈАНОвИЋ ДУШАНИЋ, ис-
торичар, професор универзитета, Бео-
град

веселин МАркОвИЋ, књижевник, Бео град
веселинка МАркОвИЋ, историчар, виши 

кустос, Нови сад
Иван р. МАркОвИЋ, историчар архитек-

туре, Београд
катарина МАркОвИЋ, правник, виши ар-

хивиста, Нови сад
Никола МАркОвИЋ, економиста, Београд
Др ратко МАркОвИЋ, правник, професор 

универзитета, Београд
Јован Б. МАркУШ, машински инжењер, но-

винар, подгорица, црна Гора
ведрана МАрЛОГ, филолог, рума
Мр Драга МАстИЛОвИЋ, историчар, виши 

асистент универзитета, пале, република 
српска

Др Јасна МАстИЛОвИЋ, технолог, виши 
научни сарадник, Нови сад

Мр Милош МАтИЋ, антрополог, кустос, 
Београд

Јована МАтИЋ кОс, технолог, истраживач-
-сарадник, Нови сад

веселин МАтОвИЋ, књижевник, Никшић, 
црна Гора

Др сања МАцУрА, књижевни критичар, 
Бања Лука, република српска

Јелена МеЖИНскИ МИЛОвАНОвИЋ, ис-
то ричар уметности, кустос, Бео град

славица МереНИк, историчар, Београд
Др Бошко МИЈАтОвИЋ, економист, науч-

ни сарадник, Београд
Др слободан МИЈУШкОвИЋ, историчар 

уметности, професор универзитета, Бео-
град

Др весна МИкИЋ, музиколог, професор 
уни верзитета, Београд 

Др Ђорђе МИкИЋ, историчар, професор 
уни верзитета, Бања Лука, републи ка 
српска

Мр Дијана МИЛАШИНОвИЋ МАрИЋ, ис-
торичар уметности, кустос, Бео град

Ненад МИЛеНОвИЋ, историчар, истражи-
вач-сардник, Београд

Милан МИЛетИЋ, конзерватор, Београд
Диана МИЛИНОвИЋ, архивиста, сремски 

карловци 
Мр Наташа МИЛИЋевИЋ, историчар, ис-

траживач-сарадник, Београд 
Др Гордана МИЛОвАНОвИЋ, хемичар, 

професор универзитета, Београд
соња МИЛОвИЋ, историчар, сарајево, Фе-

де рација БиХ
Миладин МИЛОШевИЋ, историчар, архив-

ски саветник, Београд 
срђан МИЛОШевИЋ, историчар, Београд
Др Јована МИЛУтИНОвИЋ, педагог, про-

фесор универзитета, Нови сад
Мр Бoјан МИЉкОвИЋ, историчар уметно-

сти, Београд
Др Бојана МИЉкОвИЋ кАтИЋ, историчар, 

научни сарадник, Београд
Милан МИркОвИЋ, инжењер архитектуре, 

рума
Боривој МИрОсАвЉевИЋ, економиста, 

инжењер, Нови сад
Др светлана МИрЧОв, правник, библиоте-

кар саветник, Београд
Др саша МИтрев, агроном, професор уни-

верзитета, скопље, Македонија
катарина МИтрОвИЋ, историчар уметно-

сти, Београд
Мр Наташа МИтрОвИЋ, пијанисткиња, до-

цент универзитета, Београд
Јоаникије МИЋОвИЋ, епископ будимљан-

ско-никшићки, Никшић, црна Гора
Др Душан МИХАИЛОвИЋ, археолог, до-

цент универзитета, Београд
Др Љубодраг МИХАЈЛОвИЋ, биолог, про-

фесор универзитета, Београд
Др Александра МИШАН, технолог, научни 

сарадник, Нови сад
Др Биљана МИШИЋ ИЛИЋ, филолог, про-

фесор универзитета, Ниш 
Мр тања МИШЛИцкИ, географ, асистент 

универзитета, Бања Лука, република 
срп ска

Др Миливоје МЛАЂеНОвИЋ, драмски пи-
сац, Нови сад

слободан МрЂА, социолог, Београд
Иво МУНЋАН, књижевник, темишвар, ру-

мунија
радослав НеДИЋ, правник, адвокат, Бео град
Др виктор НеДОвИЋ,технолог, професор 

универзитета, Београд
Мр Невена НеМет БЛАГОЈев, технолог, 

научни сарадник, Нови сад
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катарина НеШИЋ, историчар уметности, 
Београд

Др Мирјана НеШкОвИЋ, биолог, професор 
универзитета, Београд

томислав НИкОДИЈевИЋ, историчар, виши 
архивиста, Београд 

Мр Марина НИкОЛИЋ, филолог, научни са-
радник, Београд 

Миодраг НИкОЛИЋ, економиста, саветник, 
Београд

Др ратко НИкОЛИЋ, агроном, професор 
универзитета, Нови сад

Др Миомир НИкШИЋ, биолог, професор 
универзитета, Београд

Др Марк Ј. НИЛт, филозоф, професор уни-
верзитета, Монтреал, канада

Ненад НИНкОвИЋ, историчар, асистент 
универзитета, Нови сад

Биљана НИШкАНОвИЋ, историчар књи-
жевности, кустос, Нови сад

вилма НИШкАНОвИЋ, етнолог, музејски 
саветник, Београд

Др Драган НОвАкОвИЋ, социолог, виши 
научни сарадник, Београд

Др Марина ОБИЖАЈевА, слависта, науч-
ни сарадник, Београд

Младен ОБрАДОвИЋ правник, саветник, 
Београд

Дејан ОБУЋИНскИ, економиста, Београд
Драгослав ОпсеНИцА, историчар, виши 

архивиста, Београд
Милутин Ж. пАвЛОв, књижевник, Нови 

сад
Мр Драгана пАвЛОвИЋ, историчар умет-

ности, Београд
Др снежана пАвЛОвИЋ, биолог, научни 

сарадник, крагујевац
Ана пАЈвАНЧИЋ, социолог, асистент уни-

верзитета, Нови сад
Др сања пАЈИЋ, историчар уметности, до-

цент универзитета, крагујевац
Ана пАНИЋ, кустос, историчар уметности, 

Београд
Мр Гордана пАНтеЛИЋ, физичар, истра-

живач-сарадник, Београд
Др Дејан пАНтеЛИЋ, физичар, истражи-

вач-сарадник, Београд
владимир пАНтИЋ, биолог, научни сарад-

ник, Зрењанин
Марјам пАрЧАМИЈАН (Maryam PARCHA-

MIAN), биолог, асистент универзитета, 
карај, Иран

Мр Милана пАШИЋ, географ, асистент 
универзитета, Нови сад

Др Ива пАШтрНАкОвА (Iva PAŠTRNÁ-
KOVÁ), историчар уметности, професор 
универзитета, Братислава, словачка

Недељка перИШИЋ, историчар књижев-
ности, Београд 

Др слободан перОвИЋ, правник, профе-
сор универзитета, Београд

Др радмила петАНОвИЋ, биолог, профе-
сор универзитета, Београд

Др софија петкОвИЋ, историчар, научни 
сарадник, Београд

Александар саша петрОвИЋ, тенор, Нови 
сад

Др Драган р. петрОвИЋ, политиколог, на-
учни сарадник, Београд

Др Драган с. петрОвИЋ, инжењер елек-
тротехнике, професор универзитета, Бео-
град

Зорица петрОвИЋ, историчар, кустос, 
Аран ђеловац

Др Јелица петрОвИЋ, психолог, доцент 
уни верзитета, Нови сад

Милић Ф. петрОвИЋ, историчар, архивски 
саветник, Београд

Мирослав Б. петрОвИЋ, редитељ, истори-
чар филма, Београд

Мр Мирјана петрОвИЋ сАвИЋ, филолог, 
Београд

Др Мира петрОНИЈевИЋ, грађевински ин-
жењер, професор универзитета, Београд

Др Невена петрУШИЋ, правник, професор 
универзитета, Ниш

Др Маријана пеШАкОвИЋ, микробиолог, 
научни сарадник, Чачак

Мр Јован пеШАЉ, историчар, асистент уни-
верзитета, Београд

Др владан пеШИЋ, агроном, доцент уни-
верзитата, Ниш

Др Јелена пИЛИпОвИЋ, историчар књи-
жевности, доцент универзитета, Бео град

Мр срђан пИрИвАтрИЋ, историчар, истра-
живач-сарадник, Београд

Никола пЛАвШИЋ, историчар, виши ку-
стос, Неготин

Др Милена пОкрАЈАц, фармацеут, профе-
сор универзитета, Београд

Милан пОпАДИЋ, историчар уметности, 
истраживач-приправник, Београд

Kармен пОпесKУ (Carmen POPESCU), ис-
то ричар уметности, париз, Француска

владимир пОпОвИЋ, историчар уметно-
сти, Београд

Мирјана пОпОвИЋ, историчар, Београд
Др радован пОпОвИЋ, историчар уметно-

сти, сремска Митровица
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Др радомир в. пОпОвИЋ, теолог, професор 
универзитета, Београд

Др ранко пОпОвИЋ, историчар књижев-
ности, доцент универзитета, Бања Лука, 
република српска

Чарна пОпОвИЋ, књижевник, панчево
Др Мирјана пОпОвИЋ БОЖИЋ, физичар, 

научни саветник, Београд
Др Никола М. пОткОњАк, педагог, профе-

сор универзитета, Београд
Др Младена преЛИЋ, етнолог, научни са-

радник, Београд
Мр Дубравка прерАДОвИЋ, историчар 

уметности, Београд
Мр Јасна прОДАНОв рАДУЛОвИЋ, вете-

ринар, истраживач-сарадник, Нови сад
Др Љиљана прОтИЋ, биолог,стручни са-

радник, Београд
Бојана прУНИЋ, ветеринар, истраживач-

сарадник, Нови сад
Мр Љиљана пУЗОвИЋ, историчар, библи-

отекар, Београд
Адам пУсЛОЈИЋ, књижевник, Београд
Мр Марина пУтНИк ДеЛИЋ, агроном, 

асистент универзитета, Нови сад
Мр Иван пУШИЋ, ветеринар, истраживач-

сарадник, Нови сад
Др петар пФеНД, хемичар, професор уни-

верзитета, Београд
Др владимир рАДАк, лекар, Београд 
Др питер рАДАН, правник професор уни-

верзитета, сиднеј, Аустралија 
Зоран Хр. рАДИсАвЉевИЋ, новинар, књи-

жевник, Београд
Др Ненад рАДИЋ, историчар уметности, 

Бео град
Др Биљана рАДИЋ БОЈАНИЋ, англиста, до-

цент универзитета, Нови сад
Др сања рАДОвАНОвИЋ, правник, аси-

стент универзитета, Нови сад
Александар рАДОвИЋ професор књижев-

ности, библиотекар, Нови сад  
Анђелија рАДОвИЋ историчар, кустос, Бео-

град
Јован рАДОЈевИЋ, књижевни аналитичар, 

подгорица, црна Гора
Др Драгана рАДОЈИЧИЋ, етнолог, научни 

саветник, Београд
Јован с. рАДОЈЧИЋ, историчар, Београд
Mp Мирослав Мики рАДОњИЋ, театролог, 

Нови сад
Др Миша рАДУЈкО, историчар уметности, 

Београд
Др Лидија Б. рАДУЛОвИЋ, етнолог, доцент 

универзитета, Београд

Др Оливера рАДУЛОвИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзитета, Нови 
сад

Др вучина рАИЧевИЋ, слависта, професор 
универзитета, Београд

Др селена рАкОЧевИЋ, етномузиколог, до-
цент универзитета, Београд 

Мр Новица рАНЂеЛОвИЋ, економиста, 
про фесор, Ниш

Здравко рАНкОвИЋ, новинар, архивски са-
ветник, ваљево 

Др петар рАспОр, биолог, професор уни-
верзитета, Љубљана, словенија

Јана рАстеГОрАц, књижевник, Београд
Мр радомир рАтАЈАц, ветеринар, истражи-

вач-сарадник, Нови сад
вахид рАХЏУ (Vahud RAHJОО), агроном, 

професор универзитета, карај, Иран
Небојша рАШО, историчар, Херцег Нови, 

црна Гора 
Др радмила ресАНОвИЋ, ветеринар, про-

фесор универзитета, Београд
Др Маријана рИцЛ, историчар, професор 

универзитета, Београд
Др Маја рОГАЧ, књижевни критичар, Нови 

сад
Др Олег рОДкИН (Aleh Rodzkin), биолог, 

професор универзитета, Минск, Белору-
сија

Др Јуриј рОЈс, слависта, Марибор, слове-
нија

Др срђан рУДИЋ, историчар, научни сарад-
ник, Београд

Др Мира рУЖИЋ, археолог, научни савет-
ник, Београд

Драган рУсОв, ветеринар, Нови сад
Др Чедомир рУсОв, ветеринар, научни са-

ветник, Београд
Др тибор сАБО, хемичар, професор уни-

верзитета, Београд
Др Јуриј сАвеЉев (Юрий р. сАвеЛЬев), 

историчар уметности, русија
Мр Александар сАвИЋ, историчар, виши 

архивиста, Ужице
Милена сАвИЋ, технолог, асистент уини-

верзитета, Београд
Мирјана сАвИЋ, историчар, библиотекар, 

краљево
Др владимир сАкАЧ, лекар, асистент уни-

верзитета, Нови сад
Др Душан сАЛАтИЋ, инжењер рударства, 

професор универзитета, Београд
Наташа сАЛМА, биолог, Зрењанин
Милослав сАМАрЏИЋ, економиста, публи-

циста, крагујевац
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Мр светозар сАНтОвАц, биолог, научни 
сарадник, Зрењанин

Др Мирјана сеГеДИНАц, методичар, про-
фесор универзитета, Нови сад

Др слободан сеЛИНИЋ, историчар, науч-
ни сарадник, Београд

Др Надежда сИЛАШкИ, англиста, профе-
сор универзитета, Београд

Др Драган сИМеУНОвИЋ, политиколог, 
професор универзитета, Београд

Др Драга М. сИМИЋ, биолог, професор уни-
верзитета, Београд

Др Драгиња сИМИЋ ЛАЗАр, историчар 
уметности, париз, Француска

Др Алексеј Н. сМИрНОв, биолог, професор 
универзитета, Москва, русија

Мр Александра сМИрНОв БркИЋ исто-
ричар, асистент универзитета, Нови сад 

Др светлана сМОЛЧИЋ-МАкУЉевИЋ, ис-
торичар уметности, Београд

Др Богосав сОЛДАтОвИЋ, ветеринар, про-
фесор универзитета, Београд

Жељка спОНЗА, харфа, Нови сад 
сузана срНДОвИЋ, библиотекар, Београд
Др Мирјана стАЈИЋ, биолог, професор уни-

верзитета, Београд
Др Марина стАМеНкОвИЋ рАДАк, био-

лог, професор универзитета, Бео град
Др Љиљана стАНкОв, педагог, доцент уни-

верзитета, Београд
Др влада стАНкОвИЋ, историчар, доцент 

универзитета, Београд
Милош стАНкОвИЋ, историчар уметно-

сти, Београд
Др славица стАНкОвИЋ, агроном, фито-

патолог, виши научни сарадник, Бео град
Др срђан стАНкОвИЋ, инжењер електро-

технике, професор универзитета, Бео-
град

Др стеван стАНкОвИЋ, географ, профе-
сор универзитета, Београд

Урош стАНкОвИЋ, правник, асистент уни-
верзитета, Нови сад

Ненад стАНОЈевИЋ, књижевни критичар, 
Нови сад

славко стАНОЈевИЋ, правник, Нови сад
Нинослав стАНОЈЛОвИЋ, историчар, Јаго-

дина
Др Мира стАрОвИЋ, агроном, виши науч-

ни сарадник, Београд
Др Бранка стевАНОвИЋ, биолог, профе-

сор универзитета, Београд
Др владимир стевАНОвИЋ, биолог, про-

фесор универзитета, Београд

Др Зоран стевАНОвИЋ, геолог, професор 
универзитета, Београд

Јулијана стевАНОвИЋ, историчар умет-
ности, Нови сад

Др катица стевАНОвИЋ ХеДрИХ, инже-
њер машинства, професор универ зи те-
та, Ниш

Др Иван стевОвИЋ, историчар уметно-
сти, професор универзитета, Београд

Др Георгиос стеИрИс, филозоф, професор 
универзитета, Атина, Грчка

Др Ана стеФАНОвИЋ, теоретичар музи-
ке, професор универзитета, Београд

Др Зоран стеФАНОвИЋ, инжењер машин-
ства, професор универзитета, Бео град

Др срђан стеФАНОвИЋ, ветеринар, истра-
живач-сарадник, Београд

Милун стИЈОвИЋ, историчар, истраживач-
-сарадник, Београд

Др Игор стОЈАНОв, ветеринар, научни са-
радник, Нови сад

Др Биљана стОЈАНОвИЋ, економист, про-
фесор универзитета, Београд

Бранко стОЈАНОвИЋ, књижевни критичар, 
Београд

Др владимир стОЈАНОвИЋ, географ, про-
фесор универзитета, Нови сад

Др Никола стОЈАНОвИЋ, редитељ, исто-
ричар филма, професор универзитета, 
Београд

Мр радмила стОЈАНОвИЋ, пијанисткиња, 
професор универзитета, Бео град

Др саша стОЈАНОвИЋ, фитопатолог, виши 
научни сарадник, Београд 

Мр Маја Д. стОЈкОвИЋ, историчар књи-
жевности, Ниш

Андреа сУБАШИЋ, агроном, Нови сад
Aкaдемик Јулијан тАМАШ, русиниста, про-

фесор универзитета, Нови сад
Др Зоран тАМБУр, ветеринар, Београд
Јован тАНУрЏИЋ, социолог, новинар, Нови 

сад
Драган тАсИЋ, књижевни критичар, Ле-

ско вац
слободан тИШМА, књижевник, Нови сад
Др Драго тОДИЋ, географ, професор уни-

верзитета, Бања Лука, република српска
Др Миланка тОДИЋ, историчар уметности, 

професор универзитета, Бео град
Др Дејан тОДОрОвИЋ, психолог, професор 

универзитета, Београд
Др Јован тОДОрОвИЋ, инжењер машин-

ства, професор универзитета, Бео град
Жељко тОМАНОвИЋ, биолог, професор 

уни верзитета, Београд
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Др Гордана тОМОвИЋ, историчар, научни 
сарадник, Београд

Др Ђуро тОШИЋ, историчар, научни савет-
ник, Београд

саша трИФУНОвИЋ, класични филолог, 
лексикографски редактор, Београд

Др Недељко трНАвАц, педагог, професор 
универзитета, Београд

Милојко тУБИЋ, историчар, спортски рад-
ник, Нови сад

Др ристо тУБИЋ, филозоф, професор уни-
верзитета, Београд

Александар тУМАрИЋ, историчар, Нови 
сад

Биљана тУрАњАНИН, професор књижев-
ности, књижевни критичар, Нови сад 

Зорица тУрЈАЧАНИН, књижевни крити-
чар, Бања Лука, република српска

Др Драган ЋАЛОвИЋ, историчар уметнос-
ти, доцент универзитета, Београд

владимир ЋеХА, књижевник, Нови сад
Јован ЋИрИЛОв, театролог, књижевник, 

Београд
Јасмина с. ЋИрИЋ, историчар уметности, 

Београд
Др Љиљана ЋУк, историчар књижевности, 

стручни секретар, Нови сад
Др Мирослав ЋУрЧИЋ, лекар, сента
Мр Иван ЋУШИЋ, ветеринар, истраживач-

сарадник, Нови сад
Др снежана ФерЈАНЧИЋ, историчар, до-

цент универзитета, Београд
емсура ХАМЗИЋ, књижевник, Нови сад
Др Зорица ХАЏИЋ, историчар књижевно-

сти, доцент универзитета, Нови сад
Игор ХОЛОДкОв, новинар, уредник, Бео-

град
Др Милан ХОФМАН, инжењер машинства, 

професор универзитета, Бео град

Марија цветкОвИЋ, књижевник, круше-
вац

Бранислав цвИЈИЋ, тенор, Нови сад
Дејан црНЧевИЋ, историчар уметности, 

истраживач-сарадник, Београд
Ивана ЧАБАркАпА, биолог, истраживач-

сарадник, Нови сад
Др Нежа ЧАДеЖ, биолог, професор уни-

верзитета, Љубљана, словенија
Др радоје ЧОЛОвИЋ, хирург, професор уни-

верзитета, Београд 
Др Јасмина ЧУБрИЛО, историчар уметно-

сти, доцент универзитета, Београд
Др Давор ЏАЛтО, историчар уметности, 

доцент универзитета, Ниш
Др Љубиша ЏАМБАс, стоматолог, Нови сад
Мр велибор ЏОМИЋ, правник, свештеник, 

подгорица, црна Гора
Др Дејан ШАБИЋ, географ, доцент универ-

зитета, Београд
Јована ШАЉИЋ, турколог, истраживач-са-

радник, Београд
Дејан ШАМАрА, географ, Бања Лука, ре-

публика српска
Мр слободанка ШАреНАц, историчар књи-

жевности, Београд
Мр Марија ШАрОвИЋ, историчар књижев-

ности, истраживач-сарадник, Бео град
Др Љиљана ШевО, историчар уметности, 

професор универзитета, Бања 
Лука, република српска
Мр Душан ШкОрИЋ, историчар уметно-

сти, Нови сад
владислава ШОШО, технолог, истраживач-

-сарадник, Нови сад
Др раденко ШЋекИЋ, историчар, виши ис-

траживач, Бијело поље, црна Гора
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Марија АДАМОв, музиколог, Нови сад
Др Милан АДАМОвИЋ, технолог, профе-

сор универзитета, Београд
Боривоје АДАШевИЋ, књижевник, пожега 
Др Дејан АЈДАЧИЋ, историчар књижевно-

сти, Београд 
Мр Јелена АЈЏАНОвИЋ, филолог, асистент 

универзитета, Нови сад
Мр Милан АЈЏАНОвИЋ, филолог, асистент 

универзитета, Нови сад
Дејан АЛексИЋ, књижевник, краљево 
Милен АЛеМпИЈевИЋ, књижевник, Чачак 
Др Николај Ф. АЛеФИреНкО, слависта, про-

фесор универзитета, русија 
Мила АЛеЧкОвИЋ НИкОЛИЋ, књижев-

ник, лекар, париз, Француска 
Др Марио АЛИНеИ, филолог, професор уни-

верзитета, волгоград, русија 
славко АЛМАЖАН, књижевник, Нови сад 
Мр Горан АНАЧкОв, хемичар, асистент уни-

верзитета, Нови сад
Јелена АНДреевскА, историчар уметно-

сти, асистент универзитета, скопље, Ма-
кедонија

Даница АНДреЈевИЋ, књижевни критичар, 
Београд 

Милица АНДреЈевИЋ, музиколог, Београд 
Маја АНЂеЛкОвИЋ, историчар књижевно-

сти, асистент универзитета, кра гу јевац 
Мр Михаел АНтОЛОвИЋ, историчар, аси-

стент универзитета, сомбор
вероника АНтОНОвИЋ, фаготисткиња, 

Нови сад
соња АНтУНИЋ, флаутисткиња, доцент 

универзитета, Нови сад
Анђелко АНУШИЋ, књижевник, Бања Лука, 

република српска
Милета АЋИМОвИЋ ИвкОв, књижевни 

критичар, Београд 
Биљана БАБИЋ, професор српског језика, 

Нови сад 
Горан БАБИЋ, књижевник, Београд 
Мр Здравко БАБИЋ, слависта, асистент уни-

верзитета, Никшић, црна Гора 
Мр Александра БАЈАЗетОв, германиста, 

компаратиста, асистент универзи тета, 
Београд 

Драгана БАЈИЋ, хиспаниста, Мадрид, Шпа-
нија 

Др Љиљана БАЈИЋ, филолог, професор уни-
верзитета, Београд

Мр ружица БАЈИЋ, филолог, истраживач-
сарадник, Београд 

Др Бранко Брђанин БАЈОвИЋ, књижевник, 
професор универзитета, Бања Лука, ре-
публика српска 

Мр Бранислава БАЛАЖ, професор књижев-
ности, лексикографски редактор, Нови 
сад

валерија БАЛАЖ Арт, професор књижев-
ности, Будимпешта, Мађарска

Др Христос БАЛОГЛУ, економиста, Атина, 
Грчка 

Др Јанош БАНЧерОвскИ, слависта, про-
фесор универзитета, Будимпешта, Ма-
ђарска 

Др Леонида БАрГеЛИОтИс, историчар, 
професор универзитета, Атина, Грчка 

Др Адриан А. БАреНтсеН, лингвиста, про-
фесор универзитета, Амстердам, Холан-
дија

Др Јан БАсАрА, филолог, варшава, пољска 
Др Душан т. БАтАкОвИЋ, историчар, на-

учни саветник, Београд
Др Ивана БАШИЋ, филолог, истраживач-са-

радник, Београд 
Наташа БеЛИЋ, филолог, библиотекар, Нови 

сад 
 Др стојан БерБер, књижевник, лекар, про-

фесор универзитета, сомбор
Мр Драгана БесАрА, компаратиста, сарад-

ник библиотекар, Београд 
Ален БеШИЋ, књижевни критичар, Нови 

сад 
Мр Миливој БеШЛИН, историчар, Нови сад 
Др радован БИГОвИЋ, теолог, професор 

универзитета, Београд 
Др Миле БЈеЛАЈАц, историчар, научни са-

ветник, Београд
Мр Исидора БЈеЛАкОвИЋ, филолог, аси-

стент универзитета, Нови сад 
Др Марта БЈеЛетИЋ, лингвиста, виши на-

учни сарадник, Београд 

ПРЕДЛОГ ЗА РЕИЗБОР ЧЛАНОВА САРАДНИКА
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Александар БЈеЛОГрЛИЋ, књижевник, Зре-
њанин 

предраг БЈеЛОШевИЋ, песник, Бања Лука, 
република српска 

Марија БОБрОвњИцкА, филолог, професор 
универзитета, краков, пољска 

Мр Биљана БОЖИН, биолог, асистент уни-
верзитета, Нови сад

Др верица БОЖИЋ крстИЋ, биолог, про-
фесор универзитета, Нови сад

Бранислав БОЖОвИЋ, публициста, исто-
риограф, Београд

Гојко БОЖОвИЋ, књижевни критичар, Бео-
град 

Др Драгиша БОЈОвИЋ, књижевник, профе-
сор универзитета, Ниш 

радивој БОЈОвИЋ, историчар, виши кустос, 
Чачак

Др снежана БОЈОвИЋ, хемичар, професор 
универзитета, Београд 

Наталија А. БОНДАреНкО, кандидат фило-
лошких наука, виши научни сарадник, 
Москва, русија 

Др Александар в. БОНДАркО, лингвиста, 
професор универзитета, дописни члан 
рАН, петроград, русија

Др Драгомир БОНЏИЋ, историчар, научни 
сарадник, Београд

Мр Бојана БОрИЋ БреШкОвИЋ, истори-
чар, музејски саветник, Београд

Др Александар БОШкОвИЋ, историчар књи-
жевности, истраживач-сарадник, Београд 

Др Горан БОШкОвИЋ, технолог, професор 
универзитета, Нови сад

Др Драган БОШкОвИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзитета, кра-
гујевац 

сања БОШкОвИЋ, књижевни критичар, 
поатје, Француска 

Др светлана БрАНкОвИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзитета, Нови 
сад 

Мр предраг БреБАНОвИЋ, теоретичар књи-
жевности, асистент универзите та, Бео-
град 

Др рудо БртАњ, филолог, научни савет ник, 
Братислава, словачка 

Ђорђе БрУЈИЋ, књижевник, подгорица, 
црна Гора 

Др Милка БУБАЛО ЖИвкОвИЋ, географ, 
доцент универзитета, Нови сад

Бено БУДАр, песник, Будишин, Немачка 
Др Жика БУЈУкЛИЋ, правник, професор 

универзитета, Београд 

Др рајко БУквИЋ, економистa, професор 
универзитета, Београд

Младен БУЛУт, новинар, Нови сад
снежана БУЉ, оперска и концертна пева-

чица, њујорк, сАД 
Др Димитрије БУНтИЋ, професор књижев-

ности, крушевац 
Мр Невена вАрНИцА, професор књижев-

ности, асистент универзитета, Нови сад 
Мр Горан вАсИН, историчар, асистент уни-

верзитета, Нови сад
Др Милоје вАсИЋ, археолог, научни савет-

ник, Београд 
Др растко вАсИЋ, археолог, научни савет-

ник, Београд
Др Бранислава вАсИЋ рАкОЧевИЋ, књи-

жевни критичар, Нови сад 
Небојша вАсОвИЋ, књижевник, торонто, 

канада 
Милaна веИНОвИЋ, историчар уметности, 

виши кустос, панчево
Др А. веЈНеН, филолог, професор универ-

зитета, Малден, Холандија 
Живојин веЛИМИрОвИЋ, виолиниста, про-

фесор универзитета, Београд 
Др снежана веЛкОвскА, лингвиста, профе-

сор универзитета, скопље, Ма кедо нија 
катарина веЉАНОвскА, филолог, скопље, 

Македонија 
татјана И. веНДИНА, филолог, Москва, ру-

сија 
с. О. верБИЧ, филолог, Москва, русија 
в. А. вересАев, филолог, Москва, русија 
Др вилем верМер, филолог, професор 

универзитета, Амстердам, Холандија
Др Андрија весеЛИНОвИЋ, историчар, 

професор универзитета, Београд
Мр соња весеЛИНОвИЋ, књижевни кри-

тичар, Нови сад 
Младен вескОвИЋ, књижевни критичар, 

саветник, Београд
Гордана вИЛОтИЋ, библиотекар, Нови сад 
Мр Милица вИНАвер-кОвИЋ, историчар 

књижевности, асистент универзитета, 
Београд 

Др Душко вИтАс, информатичар, професор 
универзитета, Београд 

Др Зорица вИтИЋ, историчар књижевно-
сти, доцент универзитета, Београд 

Мр Биљана вИЋеНтИЋ, русиста, асистент 
универзитета, Београд 

Арпад вИцкО, преводилац, Нови сад 
Иван вИШевскИ (Иван ЈОцИЋ), књижев-

ник, Лесковац 
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Чедомир вИШњИЋ, политиколог, историо-
граф, Загреб, Хрватска 

Др слободан вЛАДУШИЋ, историчар књи-
жевности, доцент универзитета, субо-
тица 

Др Јасна вЛАЈИЋ-пОпОвИЋ, филолог, на-
учни саветник, Београд 

Момир вОЈвОДИЋ, књижевник, подгори-
ца, црна Гора 

петко вОЈНИЋ пУрЧАр, књижевник, Нови 
сад 

Бојана вУЈИН, књижевник, Нови сад 
Мр станислава вУЈИНОвИЋ, историчар 

књижевности, истраживач-сарадник, Бео-
град 

Др Душанка вУЈОвИЋ, филолог, доцент 
универзитета, Нови сад 

Мр радован Н. вУЈОШевИЋ, историчар, 
Фекетић 

Миљурко вУкАДИНОвИЋ, књижевник, 
Бео град

Мр Драгана вУкОв, биолог, асистент уни-
верзитета, Нови сад

Бећир вУкОвИЋ, књижевник, подгорица, 
црна Гора 

Др Бодин вУксАН, историчар уметности, 
доцент универзитета, Београд

Мр Јован вУксАНОвИЋ, професор, Бео-
град 

Мр Миодраг вУкЧевИЋ, германиста, аси-
стент универзитета, Београд 

Бојка вУЛетИЋ, библиотекар, смедерево
Др Ивана вУЛетИЋ, слависта, професор 

универзитета, северна каролина, сАД 
Мр вера вУЛОвИЋ, историчар књижев-

ности, Београд 
Мр Наташа вУЛОвИЋ, лингвиста, истра-

жи вач-сарадник, Београд 
Др Жељко вУЧкОвИЋ, филозоф, професор 

универзитета, Нови сад
Мр Марија вУЧкОвИЋ, филолог, истра-

живач-сарадник, Београд 
Др смиљка ГАБеЛИЋ, историчар умет-

ности, Београд
Драган ГАвеЛА, правник, Београд
Др Лидија к. ГАврЈУШИНА, слависта, на-

учни саветник, Москва, русија 
Богдан ГАЈИЋ, историчар, суботица
Милица ГАЈИЋ, музиколог, Београд
Александра ГАЛОњА, књижевник, винча 
Мр Гордана ГАрИЋ петрОвИЋ, истори-

чар, Београд
Александар ГАтАЛИцА, књижевник, Бео-

град 

Др Јадранка ГвОЗДАНОвИЋ, лингвиста, 
професор универзитета, Амстердам, Хо-
ландија 

Др владимир ГвОЗДеН, компаратиста, 
асистент универзитета, Нови сад 

Мр Јелена ГИНИЋ, слависта, асистент уни-
верзитета, Београд 

Др Јасмина ГЛАМОЧЛИЈА, биолог, доцент 
универзитета, Београд

Др Мирјана ГЛИГОрИЈевИЋ МАксИМО-
вИЋ, историчар уметности, доцент уни-
верзитета, Београд 

Марина Јаковљевна ГЛОвИНскА, лингви-
ста, Москва, русија 

Мр Ана ГОЛУБОвИЋ, библиотекар, Бео-
град 

Др вида ГОЛУБОвИЋ, историчар књижев-
ности, научни сарадник, Београд 

Мр Биљана ГОрЈАНОвИЋ, агроном, аси-
стент универзитета, Нови сад

Мр Мирјана ГОЧАНИН, филолог, истра-
живач-сарадник, Београд 

Др спасоје ГрАХОвАц, културни радник, 
кикинда

Др Марк Л. ГрИНБерГ, филолог, професор 
универзитета, канзас сити, сАД 

Др роберт Д. ГрИНБерГ, филолог, професор 
универзитета, северна кароли на, сАД 

Др Маћеј ГрОХОвскИ, лингвиста, профе-
сор универзитета, торуњ, пољска

Др слободан ГрУБАЧИЋ, дописни члан 
сАНУ германиста, професор универзи-
тета, Београд

вера ГрУЈИЋ, историчар уметности, виши 
кустос, Београд 

Бојан ГрУЈИЧкИ, књижевник, Београд 
Љубица ДвОрНИцкА, филолог, Братисла-

ва, словачка 
Александар ДеветАк, професор књижев-

ности, Нови сад
Наташа ДеветАкОвИЋ, професор књи-

жевности, Београд 
Душан ДеЈАНАц, политиколог, публици-

ста, кикинда
Мирко ДеМИЋ, књижевник, крагујевац 
Мр Далибор ДеНДА, историчар, истражи-

вач-сарадник, Београд 
Др сунчица ДеНИЋ, књижевник, професор 

универзитета, врање 
Др Мирјана ДетеЛИЋ, фолклориста, на-

учни саветник, Београд
Др владимир ДИБО, филолог, професор уни-

верзитета, Москва, русија
коста ДИМИтрИЈевИЋ, књижевни исто-

ричар, критичар, Београд 
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Др Милан с. ДИМИтрИЈевИЋ, астроном, 
научни саветник, Београд

Др Гордана ДИМИЋ, технолог, професор 
универзитета, Нови сад

Ивана ДИМИЋ, књижевник, Београд 
Мр Иван ДИНИЋ, пијаниста, панчево
Др тереза ДОБЖИњскА, слависта, профе-

сор универзитета, варшава, пољ ска
Др Иван к. ДОБрев, филолог, професор, 

софија, Бугарска 
Др Биљана ДОЈЧИНОвИЋ НеШИЋ, исто-

ричар књижевности, професор уни вер-
зитета, Београд 

татјана ДОрОШкИНА, слависта, Уфа, ру-
сија 

Др Ифигенија ДрАГАНИЋ, историчар, до-
цент универзитета, Нови сад

Др Гордана ДрАГИН, филолог, доцент уни-
верзитета, Нови сад 

Лабуд ДрАГИЋ, књижевник, Београд 
Мр Гордан ДрАГОвИЋ, редитељ, Београд 
Драган ДрАГОЈЛОвИЋ, књижевник, Бео-

град 
Мр Јасмина ДрАЖИЋ, филолог, асистент 

универзитета, Нови сад 
Др Мирјана ДрНДАрскИ, историчар књи-

жевности, саветник, Београд 
Драгомир ДУЈМОв, књижевник, Будимпе-

шта, Мађарска 
Мирослава ДУкИЋ ЛАЗАревИЋ, профе-

сор књижевности, библиотекар, Нови сад
Јован ДУНЂИН, књижевник, Нови сад 
Бела ДУрАНцИ, историчар уметности, су-

ботица
Др сандра ДУЧИЋ кОЛет, класични фи-

лолог, Дарам, велика Британија 
Академик слободан ДУШАНИЋ, истори-

чар, професор универзитета, Београд 
Др сања ЂАЈИЋ, правник, професор уни-

верзитета, Нови сад
Милосав ЂАЛИЋ, књижевник, трстеник 
Мр вукица ЂАпА ИветИЋ, слависта, виши 

лектор, Београд 
Мр Зорица ЂерГОвИЋ ЈОксИМОвИЋ, 

англиста, асистент универзитета, Нови 
сад 

Др ким ЂИХЈАНГ, слависта, професор уни-
верзитета, сАД 

Академик владан ЂОрЂевИЋ, инжењер, 
професор универзитета, Београд

Драгослав ЂОрЂевИЋ, књижевник, кру-
шевац 

Милан ЂОрЂевИЋ, књижевник, Београд 
стојан ЂОрЂИЋ, књижевни критичар, Бео-

град 

Др Ивана ЂУрИЋ-пАУНОвИЋ, англиста, 
доцент универзитета, Нови сад 

Мр Александра ЂУрИЧИЋ, театролог, Бео-
град

Др Миша ЂУркОвИЋ, социолог, професор 
универзитета, Београд

Жарко ЂУрОвИЋ, књижевник, Београд 
Љиљана ЂУрОвИЋ, правник, архивски са-

ветник, Ниш
Академик Милан ЂУрЧИНОв, историчар 

књижевности, скопље, Македонија 
Др ц. Л. еБеЛИНГ, филолог, професор уни-

вер зитета, Амстердам, Холандија 
весна еГерИЋ, књижевник, Нови сад 
Др Михаел еЛИЈАШ, историчар, Мартин, 

словачка
Анђелко ерДеЉАНИН, афористичар, књи-

жевни критичар, Нови сад 
Добрица ерИЋ, књижевник, Београд 
Др Гвозден ерОр, књижевник, научни са-

ветник, Београд 
Др Андреја ЖеЛе, слависта, професор уни-

верзитета, Љубљана, словенија 
Нина ЖИвАНЧевИЋ, књижевник, њујорк, 

сАД 
Др Ивана ЖИвАНЧевИЋ секерУШ, ис-

торичар књижевности, професор уни-
верзитета, Нови сад 

Др павол ЖИГО, филолог, професор уни-
верзитета, Братислава, словачка 

Др радмила ЖУГИЋ, слависта, виши науч-
ни сарадник, Београд 

теодора ЖУЈОвИЋ, библиотекар, Београд
светлана ЗАЈцевА, филолог, научни са-

ветник, петроград, русија 
Мирна ЗАкИЋ, књижевник, Београд 
Др Марија ЗАреМБИНА, филолог, профе-

сор универзитета, краков, пољска 
Ирина ЗАХАрИЈевА, слависта, софија, Бу-

гарска 
Др Душанка ЗвекИЋ-ДУШАНОвИЋ, фи-

лолог, доцент универзитета, Нови сад 
Академик Момчило ЗеЧевИЋ, историчар, 

научни саветник, Београд
Др Богуслав ЗЈеЛИНскИ, слависта, профе-

сор универзитета, познањ, пољ ска 
радослав ЗЛАтАНОвИЋ, књижевник, Бе-

сна кобила 
сања ЗЛАткОвИЋ, професор књижевно-

сти, Нови сад
Академик Ђорђе ЗЛОкОвИЋ, архитекта, 

професор универзитета, Београд
Др Галина А. ЗОЛОтОвА, филолог, профе-

сор универзитета, Москва, русија 
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Др владимир ЗОрИЋ, историчар књижев-
ности, доцент универзитета, Нотин гем, 
велика Британија

Др Мирко ЗУрОвАц, филозоф, професор 
универзитета, Београд

Анђела ИвАНИЋ, историчар књижевно сти, 
Београд 

Бранка ИвАНИЋ, историчар уметности, Бео-
град

владимир ИвАНИШевИЋ, историчар, виши 
архивиста, Нови сад

Ирина ИвАНОвА, филолог, доцент универ-
зитета, Москва, русија 

Др калина ИвАНОвА, филолог, професор 
универзитета, софија, Бугарска 

Др Најда ИвАНОвА, слависта, професор 
универзитета, софија, Бугарска 

Др ценка ИвАНОвА, слависта, професор 
универзитета, велико трново, Бу гар ска

Мр Јован Н. ИвАНОвИЋ, филолог, профе-
сор, Београд 

Мр Милена ИвАНОвИЋ, слависта, асис-
тент универзитета, Београд 

Мр весна ИвкОв, етномузиколог, асистент 
универзитета, сомбор 

Мр Зорица ИвкОвИЋ, историчар уметно-
сти, конзерватор, сирогојно

Др Ивана ИГњАтОв-пОпОвИЋ, театролог, 
професор струковних студија, Нови сад 

Дејан ИЛИЋ, књижевник, преводилац, Бео-
град

Мр Јелена ИЛИЋ, историчар, истраживач-
сарадник, Београд

Јелица ИЛИЋ, историчар, кустос, Зајечар
Мр Марија ИЛИЋ, слависта, истраживач-

сарадник, Београд 
Др Игор ЈАЈИЋ, агроном, доцент универ-

зитета, Нови сад
Мр Ана ЈАкОвЉевИЋ, слависта, асистент 

универзитета, Београд 
Др Милица ЈАкУБЈец сеМкОвОвА, ис-

торичар књижевности, професор универ-
зитета, вроцлав, пољска 

Мр сандра ЈАкШИЋ, ветеринар, истражи-
вач-сарадник, Нови сад

Др кајоко ЈАМАсАкИ, јапанолог, доцент 
универзитета, Београд 

Др Либор ЈАН, слависта, професор универ-
зитета, Брно, Чешка

Др Јан ЈАНАк, слависта, професор универ-
зитета, Брно, Чешка

Чедомир ЈАНИЋ, историчар, виши савет ник, 
Београд

радојка ЈАНИЋИЈевИЋ, историчар уметно-
сти, музејски саветник, котор, црна Гора

Мр Јасмина ЈАНкОвИЋ, пијанисткиња, 
Београд 

Др стеван ЈАсНИЋ, агроном, професор уни-
верзитета, Нови сад

Бранислав ЈАтИЋ, оперски певач, Нови сад 
Др слободан ЈАУкОвИЋ, естетичар, Бео-

град 
Јевђа А. ЈевЂевИЋ, правник, крагујевац
Добривоје ЈевтИЋ, књижевник, Ниш 
саша ЈеЛеНкОвИЋ, књижевник, Зајечар 
Мр Бранислава ЈеЛИЋ, лингвиста, сомбор
Лидија ЈеЛИЋ, професор, историчар књи-

жевности, Београд 
Др Љубиша ЈереМИЋ, историчар књижев-

ности, професор универзитета, Бео град 
соња ЈеркОвИЋ, историчар, виши архи-

виста, Београд
Милица ЈеФтИМИЈевИЋ ЛИЛИЋ, књи-

жевни критичар, Београд 
Бојан ЈОвАНОвИЋ, књижевник, Београд 
Др виолета ЈОвАНОвИЋ, историчар књи-

жевности, професор универзитета, Јаго-
дина 

Мр владимир ЈОвАНОвИЋ, историчар књи-
жевности, Нотингем, велика Бри танија 

Мр владимир ЈОвАНОвИЋ, музиколог, 
професор универзитета, Београд

Иван ЈОвАНОвИЋ, инжењер електротехни-
ке, Београд

Јелена ЈОвАНОвИЋ, историчар, архивиста, 
Београд

Др Јелена ЈОвАНОвИЋ, филолог, доцент 
универзитета, Београд 

Др Милена ЈОвАНОвИЋ, класични фило-
лог, професор универзитета, Бео град

Небојша ЈОвАНОвИЋ, професор, Београд 
Биљана ЈОвАНОвИЋ стИпЧевИЋ, биб-

лиотекар, саветник, Београд 
Надежда ЈОвИЋ петрОвИЋ, филолог, аси-

стент универзитета, Ниш 
Др владимир ЈОкАНОвИЋ, лекар, вајар, 

Нови сад 
Др Јасмина ЈОкИЋ, фолклориста, доцент 

универзитета, Нови сад
Др Иван ЈОрДОвИЋ, историчар, доцент уни-

верзитета, Нови сад 
Др верица ЈУрИЋ, технолог, професор уни-

верзитета, Нови сад
Мр Марина ЈУрИШИЋ, филолог, истражи-

вач-сарадник, Београд 
Николај ЈУсОв, филолог, Москва, русија 
Др Љиљана ЈУХАс ГеОрГИЈевскА, исто-

ричар књижевности, професор уни вер-
зи тета, Београд 

Др Никола кАЈтеЗ, филозоф, Нови сад 
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Др Хелмут кАЛБ, слависта, Инсбрук, Аус-
трија 

Др василије кАЛеЗИЋ, историчар књи-
жевности, Београд 

Драгиша кАЛеЗИЋ, књижевник, Београд 
Др Људмила кАЛњИН, филолог, Москва, 

русија 
Др Марвин кАНтОр, слависта, професор 

универзитета, еванстон, сАД 
Академик владимир кАњУХ, лекар, про-

фе сор универзитета, Београд 
Др Милош кАпетАНОв, ветеринар, науч-

ни сарадник, Нови сад
Др Душан кАтУШЧАк, историчар књи-

жевности, Мартин, словачка 
Др Агнеш кАцИБА, филолог, сегедин, Ма-

ђарска 
Др Јан кАЧАЛА, слависта, професор уни-

верзитета, Братислава, словачка 
Др корнелије квАс, историчар књижев-

ности, доцент универзитета, Београд
Мр томаш квОкА, филолог, краков, пољ-

ска 
Драго кекАНОвИЋ, књижевник, Загреб, 

Хрватска 
Мр Драгана керкеЗ, слависта, асистент 

универзитета, Београд 
Др Александар кИкЛевИЧ, слависта, до-

цент универзитета, Олштин, пољ ска
Др Лилија кИрОвА, филолог, научни са-

ветник, софија, Бугарска 
Мр Наташа кИШ, филолог, асистент уни-

верзитета, Нови сад 
ралф М. кЛеМИНсОН, историчар књижев-

ности, портсмаут, сАД 
Др кристина кЛеЧкОвА, филолог, профе-

сор универзитета, катовице, пољ ска 
Фјодор Д. кЛИМЧУк, филолог, Москва, 

русија 
Др Злата кЛОкОЧАр ШМИт, агроном, ис-

траживач, Нови сад 
Др Борислав кОБИЉскИ, агроном, профе-

сор универзитета, Београд
Др Ана кОвАЛскА, филолог, професор уни-

верзитета, варшава, пољска 
патрик кОвАЛскИ (Бојан ЈеЛИЋ), књи-

жевник, Нови сад
Мр Борко кОвАЧевИЋ, лингвиста, асис-

тент универзитета, Београд 
Бранислава KОвАЧевИЋ, библиограф, Нови 

сад 
Др војо кОвАЧевИЋ, историчар књижев-

ности, професор универзитета, Ис точно 
сарајево, република српска 

Др каталин кОвАЧевИЋ ХеГеДИШ, ис-
торичар књижевности, професор универ-
зитета, Нови сад 

Др Милош кОвАЧкА, историчар књижев-
ности, Мартин, словачка 

Др Леон кОЈеН, филозоф, професор уни-
верзитета, Београд 

Мр Зорана кОкИр, англиста, асистент уни-
верзитета, Београд 

Мр Медиса кОЛАкОвИЋ, професор књи-
жевности, библиотекар, Нови сад 

Др Бернар кОЛет ДУЧИЋ, филозоф, про-
фесор универзитета, Дарам, велика Бри-
танија 

Драган кОЛУНЏИЈА, књижевник, Београд 
Др Горан кОМАр, лекар, историограф, Хер-

цег Нови, црна Гора
радослав раша кОМИНАц, књижевник, 

Београд 
владимир кОњИкУШИЋ, историчар умет-

но сти, Београд
Др Драган кОпрИвИцА, слависта, профе-

сор универзитета, Никшић, црна Гора 
Др Михал кОпЧИк, слависта, професор 

универзитета, катовице, пољска 
Милош кОрДИЋ, књижевник, Београд 
Александар кОстАДИНОвИЋ, историчар 

књижевности, асистент универзитета, 
Ниш 

Др Александар кОстИЋ, дописни члан 
сАНУ, психолог, професор универзите-
та, Београд

Др вукашин кОстИЋ, слависта, професор 
универзитета, приштина 

Драгомир кОстИЋ, књижевник, професор 
универзитета, Грачаница 

Зоран кОстИЋ, књижевник, Бања Лука, 
република српска 

Мр Мирјана кОстИЋ ГОЛУБИЧИЋ, по-
лониста, асистент универзитета, Бео-
град 

Др Магдалена кОХ, историчар књижевно-
сти, професор универзитета, вроцлав, 
пољска 

Др симона крАњц, словениста, доцент уни-
верзитета, Љубљана, словенија 

Др Мирко крИвОкАпИЋ, филолог, про-
фесор универзитета, Београд 

Др весна крњАЈА, агроном, професор 
универзитета, Београд

Мр стана крстАЈИЋ, флаутисткиња, Бео-
град

Здравко крстАНОвИЋ, књижевник, Бео-
град 

соња крстАНОвИЋ, књижевник, Београд 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 303

Мр Агата крУШец, филолог, краков, пољ-
ска 

Др Зорица кУБУрИЋ, социолог, професор 
универзитета, Нови сад

Др Ивана кУЗМАНОвИЋ НОвОвИЋ, архе-
олог, доцент универзитета, Београд 

силас кУкИЈАрИс, историчар уметности, 
Атина, Грчка

Драгољуб кУпреШАНИН, историчар, му-
зејски саветник, Београд

Љубов в. кУркИНА, филолог, Москва, ру-
сија 

Др Иван кУцАрОв, слависта, професор 
универзитета, пловдив, Бугарска 

Др Здравко кУЧИНАр, филозоф, професор 
универзитета, Београд

Др Јуриј ЛАБИНцев, историчар књижев-
ности, Москва, русија 

Мр предраг ЛАЖетИЋ, историчар, виши 
кустос, Београд

предраг ЛАЗАревИЋ, књижевни критичар, 
историчар, Бања Лука, републи ка срп-
ска 

Лаза ЛАЗИЋ, књижевник, Београд 
Мр Небојша ЛАЗИЋ, историчар књижевно-

сти, асистент универзитета, при штина 
радмила ЛАЗИЋ, књижевник, Земун 
Др Ивана ЛАЗИЋ кОњИк, филолог, истра-

живач-сарадник, Београд 
Александар Б. ЛАкОвИЋ, лекар, књижев-

ни критичар, крагујевац 
Агњешка ЛАсек, слависта, пољска 
Милош ЛАтИНОвИЋ, књижевник, кикинда 
Др ренате ЛАХМАН, историчар књижев-

ности, професор универзитета, 
констанца, румунија 
рената ЛеБДА, филолог, катовице, пољска 
Лаура ЛевАИ АксИН, флаутисткиња, про-

фесор универзитета, Нови сад
Др валериј ЛепАХИН, слависта, професор 

универзитета, Будимпешта, Ма ђарска 
Др Ида ЛескОШек ЧУкАЛОвИЋ, техно-

лог, професор универзитета, Београд
Л. А. ЛетАевА, лингвиста, тјумен, русија 
српко ЛеШтАрИЋ, арабиста, преводилац, 

Београд 
Ина И. ЛеШЧИЛОвскА, филолог, научни 

саветник, Москва, русија 
Др Галина ЛИЛИЧ, лингвиста, професор 

универзитета, санкт петербург, ру сија 
Јелена ЛИНстреМ, русиста, Шведска 
Др Јосип ЛИсАц, филолог, професор уни-

верзитета, Задар, Хрватска 
Др Јулија ЛИстрОвА прАвДА, слависта, 

професор универзитета, воро њеж, русија 

Др константин в. ЛИФАНОв, слависта, Мо-
сква, русија 

Др Милан ЛОЈАНИцА, архитекта, профе-
сор универзитета, дописни члан сАНУ, 
Београд

Др Мијо ЛОНЧАрИЋ, филолог, научни са-
ветник, Загреб, Хрватска 

Мр Аријана ЛУБУрИЋ, књижевник, аси-
стент универзитета, Нови сад 

рајко ЛУкАЧ, књижевник, Београд 
Мр Љиљана ЛУкИЋ, професор, историчар 

књижевности, Бијељина, република срп-
ска 

Др Милош ЛУкОвИЋ, филолог, Београд 
Др васа ЛУпУЛОвИЋ, историчар, темиш-

вар, румунија
Др Јуриј ЛУШЋАНскИ, песник, Будишин, 

Немачка 
Др Милица ЉАЉевИЋ ГрБИЋ, биолог, 

доцент универзитета, Београд
Ана ЉАцУ, хелениста, асистент универзи-

тета, Москва, русија 
Марко ЉУБИЧИЋ, историчар, Нови сад
Јанко МАГЛОвскИ, историчар уметности, 

Бољевци
Др Људмила МАЗАЛОвА, историчар књи-

жевности, научни саветник, Мартин, сло-
вачка 

Др Љубомир МАксИМОвИЋ, византолог, 
професор универзитета, Београд 

Др Милош МАЛеНкОвИЋ, микробиолог, 
Нови сад

Др Ђорђе МАЛеНЧИЋ, агроном, професор 
универзитета, Нови сад

Др крстан МАЛеШевИЋ, социолог, про-
фесор универзитета, Београд

Др Јиржи МАЛИрЖ, слависта, професор 
уни верзитета, Брно, Чешка

Др Гојко МАЛОвИЋ, историчар, архивски 
саветник, Београд

Никола МАЛОвИЋ, књижевник, Херцег 
Нови, црна Гора 

Зоран М. МАНДИЋ, књижевник, сомбор 
Др Лека МАНДИЋ, биолог, професор уни-

верзитета, Чачак
Мирослав МАНДИЋ, књижевник, Нови сад 
Др Зоран МАНевИЋ, архитекта, професор 

универзитета, Београд 
Др василос Н. МАНИМАНИс, астроном, 

професор универзитета, Атина, Грчка 
Мр Мирољуб МАНОЈЛОвИЋ, историчар, 

виши кустос, пожаревац
Љиљана МАНЧИЋ, професор књижевно-

сти, Оџаци 
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Др Адријана сида МАњеА, историчар, про-
фесор универзитета, темишвар, 

 румунија
Академик Драгослав МАрИНкОвИЋ, био-

лог, професор универзитета, Београд
Др Душан МАрИНкОвИЋ, историчар књи-

жевности, професор универзитета, За-
греб, Хрватска 

Др Душан МАрИНкОвИЋ, социолог, про-
фесор универзитета, Нови сад

томислав МАрИНкОвИЋ, књижевник, Ли-
полист

Др Илија МАрИЋ, филозоф, професор уни-
верзитета, Београд 

Др Гордан МАрИЧИЋ, класични филолог, 
доцент универзитета, Београд 

Др Илија МАрИЧИЋ, филозоф, професор 
универзитета, Београд 

томислав МАрИЧИЋ, књижевник, Аранђе-
ловац 

Др Јелена МАркОвА, слависта, професор 
универзитета, петрозаводск, русија 

Душанка МАркОвИЋ, географ, виши кус-
тос, Нови сад

Др Жељко МАркОвИЋ, филолог, доцент 
универзитета, Нови сад 

Илија МАркОвИЋ, књижевник, Нови сад 
Наталија МАркОвИЋ, књижевник, Земун 
Наташа МАркОвИЋ, професор књижевно-

сти, Београд
Олга МАркОвИЋ, историчар књижевно сти, 

музејски саветник, Земун 
предраг МАркОвИЋ, књижевник, Београд
Др саша МАркОвИЋ, историчар, доцент 

универзитета, Нови сад 
Др слободан МАркОвИЋ, географ, профе-

сор универзитета, Нови сад
Др Димитрис Н. МАрОНИтИс, класични 

филолог, професор универзитета, солун, 
Грчка 

Милован МАрЧетИЋ, књижевник, Београд 
Др валентина МАсЛОвА, слависта, профе-

сор универзитета, витебск, Бело русија 
Др Андрија МАтИЋ, књижевник, англиста, 

Београд
Дејан МАтИЋ, класични филолог, Нови сад 
Драгица МАтИЋ, професор српског језика, 

архивски саветник, Ужице
Др Љиљана МАтИЋ, романиста, професор 

универзитета, Нови сад 
Др Ана МАтОвИЋ, етномузиколог, Београд
Др Августин МАЋОвЧИк, историчар, Мар-

тин, словачка 
Др стеван МАШИревИЋ, агроном, профе-

сор универзитета, Нови сад

павле МеДАкОвИЋ, диригент, Београд
Др Офелија МеЗА, романиста, професор 

универзитета, Нови сад 
Мр Ладислав МеЗеИ, виолончелиста, про-

фесор универзитета, Београд
Мр рандал МеЈЏОр, преводилац, лектор 

универзитета, Нови сад 
Др Јасна МеЛвИНГер историчар књижев-

ности, професор универзитета, Нови сад
Др Мира МеНАц МИХАЛИЋ, филолог, 

професор универзитета, Загреб, Хрват-
ска 

сергеј МеШЧерЈАкОв, слависта, Москва, 
русија 

Др Оксана МИкИтеНкО, слависта, кијев, 
Украјина 

евгениј МИкИтИШИН, технички сарадник, 
Нови сад

Милена МИкИЋ врАГОЛИЋ, професор срп-
ског језика и књижевности, 

 лексикографски редактор, Нови сад
Милован МИкОвИЋ, књижевник, суботица 
Др Александар МИЛАНОвИЋ, лингвиста, 

доцент универзитета, Београд 
Горан МИЛАШИНОвИЋ, књижевник, Бео-

град 
Мр светлана МИЛАШИНОвИЋ, историчар 

књижевности, стручни сарадник, Нови 
сад

Горан МИЛеНкОвИЋ, књижевник, Бор 
Др Милена МИЛИН, класични филолог, про-

фесор универзитета, Београд 
Мр сања МИЛИЋ, историчар књижевно-

сти, асистент универзитета, Београд 
Мр слађана МИЛИЋ, историчар књижев-

ности, асистент универзитета, Београд 
Др Драган МИЛИЋевИЋ, ветеринар, на-

учни истраживач, Београд
Др Милић МИЛИЋевИЋ, историчар, на-

учни сарадник, Београд
предраг р. МИЛОвАНОвИЋ, културолог, 

Београд
Мр пеђа МИЛОсАвЉевИЋ, виолиниста, 

Холандија
Др снежана МИЛОсАвЉевИЋ МИЛИЋ, 

теоретичар књижевности, доцент уни-
верзитета, Ниш 

Александра МИЛОШевИЋ, драматург, ку-
стос, Београд

Маријана МИЛОШевИЋ, књижевни кри-
тичар, Београд 

Др радомир МИЛОШевИЋ, теолог, про-
тојереј, смедерево

Мр Дејан МИЛУтИНОвИЋ, историчар књи-
жевности, асистент универзите та, Ниш 
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Живојин МИЛУтИНОвИЋ, књижевник, 
Бео град 

Др Зоран МИЛУтИНОвИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзите та, Лон-
дон, велика Британија 

Михаило п. МИЉАНИЋ, новинар, подго-
рица, црна Гора

Марко МИЉАНОвИЋ, историчар уметно-
сти, приштина

Др Ангелина МИНЧевА, филолог, профе-
сор универзитета, софија, Бугарска 

Зоран МИркОвИЋ, књижевник, Нови сад 
Др Мирослава МИркОвИЋ, историчар, про-

фесор универзитета, Београд
Мр радован МИркОвИЋ, историчар књи-

жевности, асистент универзитета, Бео-
град 

Др Милица МИркУЛОвскА, филолог, про-
фесор универзитета, скопље, Ма кедо-
нија 

Жељко МИтИЋ, књижевник, Ниш 
Др вера МИтрИНОвИЋ, полониста, про-

фесор универзитета, варшава, пољ ска 
катарина МИтрИЋевИЋ ШтепАНек, сла-

виста, асистент универзитета, Београд 
Др Анђелка МИтрОвИЋ, арабиста, профе-

сор универзитета, Београд
Др Марија МИтрОвИЋ, филолог, профе-

сор универзитета, Београд 
Мр весна МИЋИЋ, историчар књижев-

ности, асистент универзитета, Источ но 
сарајево, република српска 

Др софија МИЋИЋ, англиста, професор 
универзитета, Београд 

Милутин МИЋОвИЋ, књижевник, Ник шић, 
црна Гора 

Др Георге МИХАИЛА, филолог, професор 
универзитета, темишвар, румунија 

Милан МИХАЈЛОвИЋ, књижевник, косов-
ска Митровица 

Др евгенија МИцевА, историчар књижев-
ности, професор универзитета, со фија, 
Бугарска

Др Олга МИШескА тОМИЋ, филолог, про-
фесор универзитета, Лајден, Хо ландија 

Др Љиљана МИШИЋ, балетски педагог, 
професор универзитета, Нови сад

Др синиша МИШИЋ, историчар, профе-
сор универзитета, Београд

Др радивоје МЛАДеНОвИЋ, филолог, про-
фесор универзитета, Београд 

Др Франко МОНтАНАрИ, класични фило-
лог, професор универзитета, пиза, Ита-
лија 

Др Јелена МрГИЋ, историчар, доцент уни-
верзитета, Београд 

Др вилијам МрУШкОвИЧ, словакиста, 
Мартин, словачка 

Јелена Ј. МУрАтОвА, слависта, витебск, 
Белорусија 

Мр Лидија МУстеДАНАГИЋ, професор 
књижевности, виши кустос, Нови сад

Габриела МУЧкОвА, филолог, Братислава, 
словачка 

светлана НеГУцИЋ, књижевник, Београд 
Мр Јасмина НеДеЉкОвИЋ, лингвиста, Бео-

град 
Др емилија НеДкОвА, слависта, професор 

универзитета, русе, Бугарска 
Др Гордана НеЈГеБАУер, англиста, про-

фесор универзитета, Нови сад 
Др евгениј Л. НеМИрОвскИЈ, филолог, 

професор универзитета, Москва, русија 
Др Зорица НестОрОвИЋ, историчар књи-

жевности, професор универзитета, Бео-
град 

станиша НеШИЋ, књижевник, Београд 
тихомир НеШИЋ, књижевник, Ниш 
Живко НИкОЛИЋ, књижевник, Београд 
Др Наташа НИкОЛИЋ, биолог, доцент 

универзитета, Нови сад
Др Ненад НИкОЛИЋ, историчар књижев-

ности, доцент универзитета, Београд 
Мр славко НИкОЛИЋ, концертни и опер-

ски певач, Београд
Чедомир НИкОЛИЋ, пијаниста, професор 

универзитета, Нови сад
Др руселина НИцОЛОвА, слависта, про-

фесор универзитета, софија, Бугар ска
Александар НОвАкОвИЋ, књижевник, Бео-

град 
Мирјана НОвАкОвИЋ, књижевник, Београд 
Др Ивона НОвАкОвскА кеМпНА, фило-

лог, пољска 
Мр Љиљана НОГО, лексиколог, истражи-

вач-сарадник, Београд 
Др Дејвид А. НОрИс, историчар књижевно-

сти, професор универзитета, Нотингем, 
велика Британија 

Др Борис НОрМАН, слависта, професор уни-
верзитета, Минск, Белорусија 

Мирјана ОБрАДОвИЋ, историчар, архиви-
ста, Београд

Мр Мирко ОБрАДОвИЋ, историчар, аси-
стент универзитета, Београд

Мр виолета ОБреНОвИЋ, историчар умет-
ности, Београд

Мр предраг ОБУЋИНА, слависта, асистент 
универзитета, Београд 
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Др Ашот ОвАкИМИЈАН, историчар, Јере-
ван

Драгана ОГњеНОвИЋ, фаготисткиња, Нови 
сад 

Жана Л. ОкеАНскА, русиста, Иваново, 
русија

Др Зорана ОпАЧИЋ, историчар књижевно-
сти, доцент универзитета, Београд 

павле Б. ОрБОвИЋ, историчар, врбас
Милан ОрЛИЋ, књижевник, панчево 
Др саша ОрЛОвИЋ, шумарски инжењер, 

Нови сад
Др Јан в. ОрМИс, филолог, Братислава, 

словачка 
Др владимир ОсОЛНИк, историчар књи-

жевности, професор универзитета, Љу-
бљана, словенија 

Др Ђорђе ОтАШевИЋ, филолог, виши на-
учни сарадник, Београд 

Мр владимир пАвЛОвИЋ, виолончели-
ста, професор универзитета, Београд 

Даница пАвЛОвИЋ, књижевник, Батајница
Мр катарина пАвЛОвИЋ, историчар умет-

ности, Београд
Академик Јелена пАДУЧевА, лингвиста, 

професор универзитета, Москва, русија
Душан владислав пАЖЂерскИ, славис-

та, Гдањск, пољска 
Оскар пАНДИ, пијаниста, музиколог, нови-

нар, Нови сад
Др Јеленка пАНДУревИЋ, историчар књи-

жевности, доцент универзитета, Бања 
Лука, република српска 

Др Јармила пАНевОвА, слависта, профе-
сор универзитета, праг, Чешка 

Јелена пАНИЋ, књижевни критичар, Бео-
град

Жељка пАНЏИЋ, професор књижевности, 
Источно сарајево, република срп ска

Марко пАОвИцА, књижевни критичар, Беч, 
Аустрија 

Хелена пАпУГА, слависта, Нови сад 
Јован пАУНОвИЋ историчар, музејски са-

ветник, Нови сад
Др Франсоа пАШУ, класични филолог, про-

фесор универзитета, Женева, Швај цар-
ска 

Др коста пеев, филолог, професор универ-
зитета, скопље, Македонија 

Јелена пеЈИН, технолог, асистент универ-
зитета, Нови сад

Мр Јован пеЈЧИЋ, књижевни критичар, 
професор универзитета, Београд 

ратко пекОвИЋ, књижевник, Београд 

Др Јан пеЛИкАН, професор универзите-
та, праг, Чешка 

Мр Олга пеЛцер вУЈАЧИЋ, историчар, 
асистент универзитета, Београд 

владимир пеНЧев, историчар књижев-
ности, софија, Бугарска 

Анжелина пеНЧевА, историчар књижев-
ности, софија, Бугарска 

Мр Драгољуб перИЋ, историчар књижев-
ности, професор, смедерево 

раша перИЋ, књижевник, петровац 
Др Ивана перкОвИЋ, музиколог, доцент 

универзитета, Београд
Наташа т. перОвИЋ, историчар, Београд
Др славко петАкОвИЋ, историчар књи-

жевности, доцент универзитета, Бео град 
тамара петИЈевИЋ, диригент, виолини-

ста, Нови сад 
Мр Ана петкОвИЋ, класични филолог, 

асистент универзитета, Београд 
Мр Гордана петкОвИЋ, историчар, виши 

кустос, Нови сад
радослав петкОвИЋ, књижевник, Београд 
Фрања петрИНОвИЋ, књижевник, Нови 

сад 
Фјодор А. петрОв, слависта, русија 
Др Љиљана петрОвАЧкИ, историчар књи-

жевности, професор универзите та, Нови 
сад 

Мр Драгош петрОвИЋ, историчар, архив-
ски саветник, Београд

Др Живојин петрОвИЋ, социолог, профе-
сор универзитета, Нови сад

Маријана петрОвИЋ, театролог, Београд
Миодраг петрОвИЋ, историчар књижев-

ности, Ниш 
Др Новица петрОвИЋ, историчар књижев-

ности, професор универзитета, Београд 
петар петрОвИЋ, историчар уметности, 

кустос, Београд
Мр предраг петрОвИЋ, историчар књи-

жевности, асистент универзитета, Бео-
град 

Мр славољуб петрОвИЋ, етнолог, антро-
полог, виши кустос, Шабац

Др снежана петрОвИЋ, филолог, научни 
сарадник, Београд 

Др соња петрОвИЋ, историчар књижев-
ности, доцент универзитета, Београд 

стеван Ђ. петрОвИЋ, редитељ, продуцент, 
Београд

Др тања петрОвИЋ, филолог, Љубљана, 
словенија 

Др тихомир петрОвИЋ, књижевни кри-
тичар, професор универзитета, сом бор 
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Јанка пеЧке, књижевни критичар, Буди-
шин, Немачка 

Бојана пеЧУрИцА, филозоф, Нови сад
Зоран пеШИЋ сИГМА, књижевник, Ниш 
тамара пИЛетИЋ, филолог, подгорица, 

црна Гора 
Мр Горица пИЛИпОвИЋ, музиколог, Бео-

град
Др валентина пИтУЛИЋ, историчар књи-

жевности, професор универзитета, ко-
совска Митровица

Др владимир пИШтАЛО, књижевник, про-
фесор универзитета, вустер, сАД

рита пОДУБНАЈА, историчар књижевно-
сти, Харков, Украјина 

Гордана пОкрАЈАц, професор књижевно-
сти, Нови сад 

Мр Наташа пОЛОвИНА, књижевни крити-
чар, асистент универзитета, Нови сад 

Др Александра пОпИН, професор књижев-
ности, доцент универзитета, Нови сад 

татјана пОпОвА, филолог, научни савет ник, 
Москва, русија 

Др Александар в. пОпОвИЋ, класични 
филолог, професор универзитета, Бео-
град 

Мр Бојана пОпОвИЋ, професор књижевно-
сти, Нови сад

Мр Бранислав пОпОвИЋ, историчар, струч-
ни сарадник, Нови сад

Др Диана пОпОвИЋ, романиста, доцент 
универзитета, Нови сад

Др Душан пОпОвИЋ, класични филолог, 
доцент универзитета, Београд 

Мр Исидора пОпОвИЋ, историчар књижев-
ности, театролог, архивиста, Нови сад 

ратко пОпОвИЋ, књижевник, косовска 
Митровица 

Др тања пОпОвИЋ, историчар књижев-
ности, професор универзитета, Београд 

Др Хана пОпОвскА тАБОрскА, филолог, 
професор универзитета, варша ва, пољ-
ска 

светлана пОрОвИЋ МИХАЈЛОвИЋ, књи-
жевник, Београд 

владимир пОтАпОв, хелениста, асистент 
универзитета, Москва, русија 

Иван пОтИЋ, књижевник, Зајечар 
Јелена А. прАвДА, филолог, вороњеж, ру-

сија 
Др Иво прАњкОвИЋ, филолог, професор 

универзитета, Загреб, Хрватска 
Јован преМерУ, књижевник, Београд 
Др ристо преНтОвИЋ, демограф, профе-

сор универзитета, Београд

Др Огњен прИБИЋевИЋ, правник, науч-
ни саветник, Београд

Дорина прИвУЛескУ, историчар уметно-
сти, темишвар, румунија

Милета прОДАНОвИЋ, књижевник, Бео-
град 

Бранка прОрОкОвИЋ ЛАЗАревИЋ, архе-
олог, историчар уметности, архивиста, 
Београд 

Др Ђанлука прОсперИ, филозоф, профе-
сор универзитета, перуђа, Италија 

предраг прОтИЋ, књижевник, Београд 
Мр слободанка пртИЈА, историчар књи-

жевности, асистент универзитета, Бања 
Лука, република српска 

Љубица прЋИЋ, професор српског језика, 
суботица 

Др Милорад пУпОвАц, филолог, профе-
сор универзитета, Загреб, Хрватска 

Мр Надежда пУрИЋ, књижевник, истори-
чар књижевности, Београд

Олга Ж. пУтИН, професор, кустос, теми-
швар, румунија

Мр снежана рАДеНкОвИЋ, биолог, аси-
стент универзитета, Нови сад

Др Јованка рАДИЋ, филолог, виши научни 
сарадник, Београд 

Др првослав рАДИЋ, филолог, професор 
универзитета, Београд 

Др радмила рАДИЋ, историчар, научни са-
ветник, Београд 

Мр Наум рАДИЧевскИ, филолог, асистент 
универзитета, скопље, Македо нија 

Бориша рАДОвАНОвИЋ, историчар, виши 
архивиста, крагујевац

Мр Драгана рАДОвАНОвИЋ, филолог, ис-
траживач-сарадник, Београд 

Др Бранка рАДОвИЋ, музиколог, професор 
универзитета, Београд

Мр слободан рАДОвИЋ, књижевник, Ужице
Др Мира рАДОЈевИЋ, историчар, доцент 

универзитета, Београд
Милорад рАДОЈЧИЋ, педагог, публициста, 

ваљево
сања рАДОЈЧИЋ, професор српског језика, 

Нови сад
Мр Горан рАДОњИЋ, историчар књижев-

ности, асистент универзитета, Ник шић, 
црна Гора

Др Недељко рАДОсАвЉевИЋ, историчар, 
научни сарадник, Београд

Андрија рАДУЛОвИЋ, књижевник, подго-
рица, црна Гора 

Др Милан рАДУЛОвИЋ, историчар књи-
жевности, научни саветник, Београд 
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Др Немања рАДУЛОвИЋ, историчар књи-
жевности, доцент универзитета, Београд 

Др Нада рАДУШкИ, демограф, научни са-
радник, Београд

Немања рАИЧевИЋ, књижевник, Нови сад 
Др Љубиша рАЈИЋ, скандинависта, профе-

сор универзитета, Београд 
Др сузана рАЈИЋ, историчар, професор уни-

верзитета, Београд
Мр татјана рАкИЋ, професор књижевно-

сти, библиотекар, Нови сад
Мр Живојин рАкОЧевИЋ, књижевник, Ча-

главица 
Др Драгиња рАМАДАНскИ, историчар 

књижевности, професор универзитета, 
сента 

Др Јулијан рАМАЧ, русиниста, професор 
универзитета, Нови сад 

Ђорђе рАНДеЉ, публициста, Нови сад 
Др Милан рАНкОвИЋ, естетичар, профе-

сор универзитета, Београд
Др Александар рАстОвИЋ, историчар, про-

фесор универзитета, Београд
Др Драгана рАткОвИЋ, слависта, Београд 
Др Биљана рАткОвИЋ њеГОвАН, поли-

ти колог, Нови сад
Др Антон М. рАФО, филолог, професор уни-

верзитета, Фиренца, Италија 
софија рАцкОв, историчар књижевности, 

Нови сад 
Др Герхард ресеЛ, слависта, професор уни-

верзитета, трир, Немачка 
Др светлана ресеЛ, слависта, трир, Немачка
романа рИБИЋ, музиколог, Београд
Др владислава рИБНИкАр, историчар књи-

жевности, професор универзите та, Но-
тингем, велика Британија 

ранко рИсОЈевИЋ, књижевник, Бања Лука, 
република српска 

Др Милан рИстАНОвИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзитета, париз, 
Француска 

Др Љубодраг п. рИстИЋ, историчар, науч-
ни сарадник, Београд

Др Ненад рИстОвИЋ, класични филолог, 
доцент универзитета, Београд 

Ана рИстОвИЋ ЧАр, књижевник, Београд 
Дејан рОквИЋ, виолиста, професор музи-

ке, Београд
Др Љубица рОсИЋ, полониста, професор 

универзитета, Београд 
Др Димка сААвеДрА, слависта, професор 

универзитета, софија, Бугарска 
И. в. сАБАДОШ, слависта, Ужгород, Укра-

јина

Мр Бојана сАБО, слависта, асистент уни-
верзитета, Београд 

Драгана сАвИН, филолог, Нови сад 
Мр Биљана сАвИЋ, филолог, истраживач-

сарадник, Београд 
Благоје сАвИЋ, књижевник, косовска Ми-

тровица 
Мр виктор сАвИЋ, филолог, истраживач-

-сарадник, Београд 
Јелена сАвИЋ, aгроном, Нови сад
Јелена сАвИЋ, књижевник, Земун
Др свенка сАвИЋ, филолог, професор уни-

верзитета, Нови сад 
Мр Илија сАвкОв, фармацеут, научни ис-

траживач, Нови сад
Др Момир сАМАрЏИЋ, историчар, доцент 

универзитета, Нови сад
Бојан сАМсОН, књижевник, Нови сад
Мр Гаља сАпОЖНИЧеНкО, професор књи-

жевности, Нови сад
Жарка свИрЧев, професор књижевности, 

Бачко петрово село
Др павле секерУШ, романиста, професор 

универзитета, Нови сад 
велимир секУЛИЋ, књижевни критичар, 

Загреб, Хрватска 
Др петар секУЛИЋ, агроном, професор 

универзитета, Нови сад
Др светлана Г. сеМЈОНОвА, историчар 

књижевности, Москва, русија 
Ана сеФерОвИЋ, књижевник, Београд 
Др Бојан сИМИЋ, историчар, истраживач-

сарадник, сурчин
Др Марина сИМИЋ, историчар књижев-

ности, доцент универзитета, Београд 
весна сИМОвИЋ, историчар књижевно сти, 

Београд 
симон сИМОНОвИЋ, књижевник, Београд 
Оливера скОкО, књижевник, Зрењанин
Др саво скОкО, историчар, научни савет-

ник, Београд
Доброслав сМИЉАНИЋ, књижевник, Бео-

град 
Др вера сМОЛе, филолог, професор уни-

верзитета, Љубљана, словенија 
Др Андреј Н. сОБОЉев, слависта, Немач-

ка, русија 
Далибор сОкОЛОвИЋ, слависта, асистент 

универзитета, Београд 
Др Далибор сОЛДАтИЋ, романиста, про-

фесор универзитета, Београд 
Др владислав Б. сОтИрОвИЋ, филолог, 

професор универзитета, вилнус, Литва-
нија 
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синиша сОЋАНИН, књижевник, сремска 
Митровица 

Др Људмил спАсОв, филолог, професор 
универзитета, скопље, Македонија 

Др Миливој среБрО, књижевни критичар, 
Бордо, Француска 

Недељка среЋкОв, историчар уметности, 
Нови сад

цветана среЋкОвИЋ, историчар, Лозница
Др Алесандро стАврУ, класични филолог, 

доцент универзитета, Напуљ, Ита лија 
Биљана стАЈИЋ, књижевник и драматург, 

Београд
Др Здравко стАМАтОскИ, слависта, про-

фесор универзитета, скопље, Ма кедо-
нија 

радивој стАНИвУк, књижевник, Бачки 
Ма глић 

Др војислав стАНИМИрОвИЋ, правник, 
доцент универзитета, Београд 

Миле стАНИЋ, историчар, архивиски са-
ветник, Београд

тихомир стАНИЋ, глумац, Београд 
Др вања стАНИШИЋ, филолог, професор 

универзитета, Београд 
Горан стАНкОвИЋ, књижевник, Ниш 
Небојша стАНкОвИЋ, историчар уметно-

сти, новинар, Београд
сергеј стАНкОвИЋ, књижевник, суботица
Мр Наташа стАНкОвИЋ-ШОШО, истори-

чар књижевности, асистент универзите-
та, Београд 

Добривоје стАНОЈевИЋ, књижевни кри-
тичар, Београд 

Мр славко стАНОЈЧИЋ, филолог, асис-
тент универзитета, кемерово, русија 

Др светлана стевАНОвИЧ, србиста, сла-
виста, доцент универзитета, кеме рово, 
русија 

Мр Александар стевИЋ, историчар књи-
жевности, Београд 

елени А. стерЈОпУЛУ, слависта, Атина, 
Грчка 

Др Иосиф А. стерНИН, лингвиста, профе-
сор универзитета, вороњеж, русија 

Александра стеФАНОв, историчар умет-
ности, кустос, Нови сад

Др Данијела стеФАНОвИЋ, историчар, 
професор универзитета, Београд 

Др Марија стеФАНОвИЋ, слависта, доцент 
универзитета, Нови сад 

росица стеФЧевА, филолог, софија, Бугар-
ска 

Бранислава стОЈАНОвИЋ, историчар књи-
жевности, Београд 

Душан стОЈАНОвИЋ, виолончелиста, Бео-
град

Др Јелица стОЈАНОвИЋ, филолог, профе-
сор универзитета, Никшић, црна Гора 

Др Милена стОЈАНОвИЋ, књижевник, 
панчево 

Милка стОЈАНОвИЋ, сопран, оперска пе-
вачица, Београд

Др Миодраг в. стОЈАНОвИЋ, класични 
филолог, професор универзитета, Бео-
град

Др Наташа стОЈАНОвИЋ, правник, про-
фесор универзитета, Ниш

радосав стОЈАНОвИЋ, књижевник, Ниш 
Др Јованка стОЈАНОвскА ДрУГОвАц, 

историчар књижевности, скопље, Маке-
донија 

Миленко стОЈИЧИЋ, књижевник, Бања 
Лука, република српска 

Др вера стОЈШИН, агроном, професор 
универзитета, Нови сад

Др Никола стрАЈНИЋ, историчар књижев-
ности, професор универзитета, Нови сад 

Др Дејан сУБОтИЋ, пијаниста, асистент 
универзитета, Београд

Др Дарко тАНАскОвИЋ, филолог, оријен-
талиста, професор универзитета, Бео-
град 

Др евгениј З. тАрЛАНОв, слависта, петро-
заводск, русија 

Јоанис тАрНАНИДИс, историчар уметно-
сти, Атина, Грчка

Др владимир тАсИЋ, књижевник, матема-
тичар, професор универзитета, њу Бран-
свик, канада 

Др Ала тАтАреНкО, историчар књижевно-
сти, професор универзитета, Лавов, Укра-
јина 

Урош тАтИЋ, историчар, истраживач-при-
правник, Београд 

Др ефстратиос т. теОДОсИУ, филозоф, 
професор универзитета, Атина, Грчка 

Јасмина теШАНОвИЋ, књижевник, Бео-
град 

Мр Дарко тОДОрОвИЋ, класични фило-
лог, асистент универзитета, Београд 

Др Бошко тОМАШевИЋ, књижевник, Беч, 
Аустрија

Др Лидија тОМИЋ, историчар књижевно-
сти, професор универзитета, Ник шић, 
црна Гора 

Јасмина тОНИЋ, књижевник, Београд 
Мр Мирослав тОпИЋ, слависта, асистент 

универзитета, Београд 
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Мр светлана тОрњАНскИ БрАШњОвИЋ, 
професор књижевности, Нови сад 

Мирослав тОХОЉ, књижевник, Београд 
Мр Исидора тОЧАНАц рАДОвИЋ, исто-

ричар, истраживач-сарадник, Београд
Др Бранко тОШОвИЋ, слависта, професор 

универзитета, Грац, Аустрија 
Милан трИвУНЧИЋ, професор српског је-

зика, Нови сад 
Мр радослава трНАвАц, филолог, асистент 

универзитета, Београд
Олга трОФИМкИНА, филолог, професор 

универзитета, петроград, русија 
тамара М. трУХАН, филолог, Минск, Бело-

русија 
Мр Бојан тУБИЋ, правник, асистент уни-

верзитета, Нови сад 
Анастасија тУртА, историчар уметности, 

солун, Грчка
Др сава п. тУтУНЏИЋ, археолог, профе-

сор универзитета, Београд 
Мр Зорица ЋеткОвИЋ, пијанисткиња, чем-

балисткиња, професор универзи те та, 
Београд 

Др светлана ЋИркОвИЋ, слависта, научни 
сарадник, Београд 

симо ц. ЋИркОвИЋ, новинар, Београд
Мр Љубица ЋОрОвИЋ, филолог, библио-

текар саветник, Београд
Др Илеана ЋОсИЋ, театролог, професор 

универзитета, Београд 
Др Ана ЋОсИЋ-вУкИЋ, историчар књи-

жевности, научни саветник, Београд 
Мр Бобан ЋУрИЋ, слависта, асистент уни-

верзитета, Београд 
Др Дубравка УЈес, археолог, њуарк, сАД 
радомир УЉАревИЋ, књижевник, подго-

рица, црна Гора 
Др Шамил УМерОв, слависта, професор 

универзитета, Москва, русија 
Александра УНтервеГер, књижевник, 

краљево 
Др ениса УспеНскИ, слависта, професор 

универзитета, Београд 
Др корнелија ФАрАГО, хунгаролог, профе-

сор универзитета, темерин 
Душанка ФИЛИпОвИЋ, професор, кру-

шевац 
Мр соња ФИЛИпОвИЋ, англиста, асистент 

универзитета, Нови сад 
Др Јелена ФИЛИпОвИЋ сАвИЋ, лингви-

ста, професор универзитета, Београд 
Др Франческа ФИЧИ ЂУстИ, слависта, 

професор универзитета, Фиренца, Ита-
лија 

Др сибелан ФОрестер, слависта, профе-
сор универзитета, сАД 

Др екарт ФрАЈ, класични филолог, профе-
сор универзитета, Марбург, Немачка 

Миленко ФрЖОвИЋ, књижевник, Нови сад 
Др Иштван ФрИД, историчар књижевно-

сти, професор универзитета, Будимпе-
шта, Мађарска 

Др Николај к. ФрОЛОв, слависта, профе-
сор универзитета, тјумен, русија 

Др сотирис ФУрНАрОс, филозоф, профе-
сор универзитета, Атина, Грчка 

Др Лубомира ХАвЛИкОвА, слависта, про-
фесор универзитета, праг, Чешка 

Др ева ХАЈИЧОвА, професор универзите-
та, праг, Чешка 

Др сабина ХАЛУпкА-реШетАр, англи-
ста, доцент универзитета, Нови сад 

саша ХАЏИ тАНЧИЋ, књижевник, Ниш 
Ибрахим ХАЏИЋ, књижевник, Београд 
Др Фридхелм ХИНце, филолог, Берлин, 

Немачка 
Др Ладислав ХЛАткИ, историчар, профе-

сор универзитета, Брно, Чешка 
Др Јармила ХОДОЛИЧ, словакиста, профе-

сор универзитета, Нови сад 
Ото ХОрвАт, књижевник, Фиренца, Ита-

лија
Др Х. п. ХОУтЗАГерс, филолог, професор 

универзитета, Утрехт, Холандија 
Др Бронислав ХОХОЛАЧ, слависта, профе-

сор универзитета, праг, Чешка
Др виктор с. ХрАкОвскИ, лингвиста, про-

фесор универзитета, санкт петербург, 
русија 

Др Ина ХрИстОвА, историчар књижевно-
сти, професор универзитета, софија, Бу-
гарска 

Др Зузана ХУртАЈОвА, словакиста, про-
фесор универзитета, Нови сад 

Мр Наташа цветкОвИЋ, архитекта, Ле-
сковац

Др срђан цветкОвИЋ, историчар, истра-
живач-сарадник, Београд 

Др Мићо цвИЈетИЋ, новинар, књижев ник, 
Београд 

Јово цвЈеткОвИЋ, књижевни критичар, 
Београд 

Др весна цИДИЛкО, историчар књижев-
ности, професор универзитета, Бер лин, 
Немачка 

Др Марија цИНДОрИ ШИНкОвИЋ, исто-
ричар књижевности, доцент универзи-
тета, Београд 
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Др Дијана црњАк, филолог, доцент универ-
зитета, Бања Лука, република српска 

станислав ЧАвИЋ, сликар, конзерватор, 
Београд

Мр Мирко ЧАНАДАНОвИЋ, филолог, Нови 
сад 

Маријана М. ЧАНАк, књижевник, Нови 
Жедник 

Гојко ЧеЛеБИЋ, књижевник, котор, црна 
Гора 

Др Милада ЧерНА, историчар књижевно-
сти, праг, Чешка

Мр Марцел ЧерНИ, историчар књижевно-
сти, праг, Чешка

Др Бранкица ЧИГОЈА, филолог, професор 
универзитета, Београд 

Зузана ЧИЖИкОвА, слависта, асистент уни-
верзитета, Београд 

Мр Бојан ЧОЛАк, књижевни историчар, 
истраживач-сарадник, Београд 

Др Марко ЧУДИЋ, историчар књижев-
ности, асистент универзитета, Београд 

Др симона ЧУпИЋ, историчар уметности, 
професор универзитета, Београд

Др Марија ЏУНИЋ ДрИњАкОвИЋ, рома-
ниста, професор универзитета, Бео град 

радивој ШАЈтИНАц, књижевник, Зрења-
нин 

Гојко ШАНтИЋ, глумац, Београд 
Мр снежана ШАрАНЧИЋ ЧУтУрА, истори-

чар књижевности, асистент уни верзи-
те та, сомбор 

Др срђан ШАркИЋ, правник, професор уни-
верзитета, Нови сад

Др радмила ШевИЋ, англиста, професор 
универзитета, Нови сад 

Др сергеј ШевЧеНкО, историчар, Украјина
Мр Лука ШекАрА, историчар књижевно-

сти, Бања Лука, република српска 
Др елизабета ШеЛевА, историчар књижев-

ности, професор универзитета, скопље, 
Македонија 

Др Ала ШеШкеН, слависта, Москва, русија 
Миљко ШИНДИЋ, историчар књижевно-

сти, Бања Лука, република српска 
Алекса ШЉИвАНЧАНИН, историчар, Нови 

сад
Магда ШМИт, филолог, асистент универ-

зитета, варшава, пољска 
Др стевка ШМИтрАН, историчар књижев-

ности, професор универзитета, пе ска-
ра, Италија 

Мр Драгољуб Драган ШОБАЈИЋ, историчар 
и теоретичар пијанизма, профе сор уни-
верзитета, Београд

Мр Мара ШОвЉАкОв, историчар, Футог
Лука ШтекОвИЋ, књижевник, вировити-

ца, Хрватска
Др Гордана ШтрБАц, филолог, асистент 

универзитета, Нови сад 
Академик Габријела ШУБерт, филолог, 

Берлин, Немачка 
Др Марко ШУИцА, историчар, доцент 

универзитета, Београд 
Мр Небојша с. ШУЛетИЋ, историчар, аси-

стент универзитета, Београд
Мр ксенија ШУЛОвИЋ, романиста, аси-

стент универзитета, Нови сад
виктор ШУЉГАЧ, филолог, Берлин, Немачка 
тамара ШУШкИЋ, књижевник, Батајница
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Др сима АврАМОвИЋ, правник, професор 
универзитета, Београд 

Др Миливој АЛАНОвИЋ, филолог, доцент 
универзитета, Нови сад

Др Борис АНДреЈевИЧ УспеНскИ, фи-
лолог, професор универзитета, рим, Ита-
лија 

Др Јуриј Д. АпресЈАН, лингвиста, профе-
сор универзитета, академик, Москва, ру-
сија

Др Нада АрсеНИЈевИЋ, филолог, доцент 
универзитета, Нови сад

Др Мирко АЋИМОвИЋ, филозоф, профе-
сор универзитета, Нови сад

Др Марко БАБАц, редитељ, професор уни-
верзитета, Београд

Др Ференц БАГИ, агроном, доцент универ-
зитета, Нови сад

Благоје БАкОвИЋ, књижевник, врбас
Др Ференц БАЛАЖ, агроном, професор уни-

верзитета, Нови сад
Флоријан БАЛАЖ, виолиниста, професор 

универзитета, Нови сад
Душан БеЛЧА, књижевник, вршац
Др Зорица БеЧАНОвИЋ-НИкОЛИЋ, исто-

ричар књижевности, професор уни вер-
зи тета, Београд

Ласло Л. БЛАШкОвИЋ, књижевник, Нови 
сад

Др софија БОЖИЋ, историчар, научни са-
радник, Београд

Др Александра БОЧАрОв стАНЧИЋ, техно-
лог, виши научни сарадник, Зре њанин

Љубица БОШкОвИЋ, професор књижевно-
сти, библиотекар саветник, Нови сад

Др Жарко БОШњАкОвИЋ, филолог, про-
фесор универзитета, Нови сад

Др саша БрАЈОвИЋ, историчар уметности, 
професор универзитета, Београд

Др тихомир БрАЈОвИЋ, књижевни крити-
чар, професор универзитета, Београд

Др вељко БрБОрИЋ, филолог, доцент уни-
верзитета, Београд

Мр Бошко БрЗИЋ, професор књижевности, 
виши библиотекар, Будисава

Др Ђорђе БУБАЛО, историчар, доцент уни-
верзитета, Београд

Др Зоран БУДИМАц, математичар, профе-
сор универзитета, Нови сад

Мр Александар вАсИЋ, музиколог, истра-
живач-сарадник, Београд

Зоран веЉАНОвИЋ, историчар, виши ар-
хивиста, суботица

Милан вОЈНОвИЋ, социолог, сомбор
Др Драгана вУкИЋевИЋ, историчар књи-

жевности, доцент универзитета, Бео град 
Др Дренка вУкОвИЋ, политиколог, про-

фесор уиверзитета, Београд
Др Јелена вУкОЈевИЋ, биолог, професор 

универзитета, Београд
Др радојка вУкЧевИЋ, историчар књижев-

ности, професор универзитета, Београд 
Др Александра вУЛетИЋ, историчар, на-

учни сарадник, Београд
Драгољуб ГАвАрИЋ, новинар, Београд 
Др владан ГАврИЛОвИЋ, историчар, про-

фесор универзитета, Нови сад 
Др славица ГАрОњА рАДОвАНАц, исто-

ричар књижевности, професор уни вер-
зи тета, Београд

Др ранка ГАШИЋ, историчар, виши научни 
сарадник, Београд

Др радмила ГИкИЋ петрОвИЋ, књижев-
ник, Нови сад

Aкадемик цветан ГрОЗДАНОв, историчар 
уметности, професор универзитета, ско-
пље, Македонија

Маја ГрУЈИЋ, пијанисткиња, Нови сад
Др снежана ГУДУрИЋ, романиста, профе-

сор универзитета, Нови сад
Др војин с. ДАБИЋ, историчар, професор 

универзитета, Београд
Академик Миомир ДАШИЋ, историчар, про-

фесор универзитета, подгорица, црна 
Гора 

Др Лидија ДеЛИЋ, историчар књижевно-
сти, научни сарадник, Београд

Мр Ђорђе ДеспИЋ, књижевник, асистент 
универзитета, Нови сад 

ПРЕДЛОГ ЗА НОВЕ СТАЛНЕ ЧЛАНОВЕ 
САРАДНИКЕ
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Жарко ДИМИЋ, историчар, сремски кар-
ловци

Др Љубодраг ДИМИЋ, историчар, профе-
сор универзитета, Београд

Др Урош ДОЈЧИНОвИЋ, гитариста, ком-
позитор, Београд

Мр Ненад ДОШЛИЋ, историчар, библиоте-
кар, Нови сад

Мр Богдан ЂАкОвИЋ, музиколог, профе-
сор универзитета, Нови сад

Др Бојан ЂОрЂевИЋ, историчар књижев-
ности, доцент универзитета, Београд

Милан ЂУкАНОв, историчар, архивски са-
ветник, Зрењанин

Др Маја ЂУкАНОвИЋ, филолог, доцент 
универзитета, Београд

Др Драгутин ЂУкИЋ, биолог, професор 
универзитета, Чачак

Мр Марина ЂУрЂевИЋ, историчар умет-
ности, Београд

Др радослав ерАкОвИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзитета, Нови 
сад

Мирјана ерИЋ, професор српског језика и 
књижевности, стручни сарадник, Нови 
сад

Др сања ЖИвАНОвИЋ, театролог, Београд
Зоран ЖИвкОвИЋ, професор упоредне књи-

жевности, виши архивиста, Бео град
Академик Масајуки ИвАтА, економиста, 

Јапан
Добросав ИЛИЋ, историчар, Нови сад
Мр смиљка ИсАкОвИЋ, чембалиста, Бео-

град
Академик пер ЈАкОБсеН, слависта, истори-

чар књижевности, копенхаген, Данска
Др слађана ЈАЋИМОвИЋ, историчар књи-

жевности, доцент универзитета, Бео град
Др владимир ЈевтОвИЋ, глумац, редитељ, 

професор универзитета, Београд
Др Драгана ЈереМИЋ МОЛНАр, музико-

лог, професор универзитета, Бео град 
Др Јасна ЈОвАНОв, историчар уметности, 

професор универзитета, Нови сад
Др Александар ЈОвАНОвИЋ, историчар 

књи жевности, професор универзитета, 
Београд 

Др Александра в. ЈОвАНОвИЋ, историчар 
књижевности, доцент универзитета, Бео-
град 

Др Јелена ЈОвАНОвИЋ, етномузиколог, на-
учни сарадник, Београд

Др Миодраг ЈОвАНОвИЋ, филолог, профе-
сор универзитета, Никшић, црна Гора 

Др томислав ЈОвАНОвИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзитета, Бео-
град

Др Бојан ЈОвИЋ, историчар књижевности, 
професор универзитета, Београд

Академик видојко ЈОвИЋ, геолог, профе-
сор универзитета, Београд

тамара ЈОвИЋевИЋ, пијанисткиња, Нови 
сад

Др татјана ЈОвИЋевИЋ, историчар књи-
жевности, доцент универзитета, кра гу-
јевац

Мирослав ЈОсИЋ вИШњИЋ, књижевник, 
Београд 

Бранислав кАрАНОвИЋ, историчар, архи-
виста, Нови сад

Мирјана кАрАНОвИЋ, филозоф, компара-
тивиста, редактор, Нови сад

Др виктор кАстеЛАНИ, класични фило-
лог, професор универзитета, Денвер, сАД 

Др Милош кОвИЋ, историчар, доцент уни-
верзитета, Београд

Мр Маријана кОкАНОвИЋ МАркОвИЋ, 
музиколог, асистент универзитета, Нови 
сад

Др верица кОпрИвИцА, слависта, доцент 
универзитета, Београд 

Др Александра кОрДА петрОвИЋ, бохе-
миста, професор универзитета, Бео град

Др Мирослава кОстИЋ, историчар умет-
ности, Београд

славољуб кОцИЋ, оперски певач, Нови сад
Мр сунчица кОцИЋ тАНАцкОв, техно-

лог, асистент универзитета, Нови сад
весна крШИЋ, пијанисткиња, професор 

универзитета, Београд
Мр Марина кУреШевИЋ, филолог, аси-

стент универзитета, Нови сад
Др персида ЛАЗАревИЋ ди ЂАкОМО, 

књижевни историчар, пескара, Ита лија
Др Данка ЛАЈИЋ МИХАЈЛОвИЋ, етному-

зиколог, научни сарадник, Бео град
Др Јелена ЛевИЋ, агроном, научни савет-

ник, Београд
Мр Милена ЛескОвАц, театролог, виши 

кустос, Нови сад
Др Миодраг ЛОМА, историчар књижевно-

сти, професор универзитета, Београд
Мр Зоран МАксИМОвИЋ, историчар, теа-

тролог, Нови сад
Др Ивана МАксИМОвИЋ, биљни физио-

лог, професор универзитета, Нови сад
Др Мирча МАрАН, историчар, професор 

универзитета, владимировац
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Др Мирјана МАрИНкОвИЋ, оријенталиста, 
професор универзитета, Београд

Др соња МАрИНкОвИЋ, музиколог, про-
фесор универзитета, Београд

Др Биљана МАрИЋ, слависта, доцент уни-
верзитета, Београд

Др весна МАркОвИЋ, театролог, филолог, 
доцент универзитета, Нови сад 

Др срђан МАркОвИЋ, историчар уметно-
сти, професор универзитета, Ле сковац

Др татјана МАркОвИЋ, музиколог, профе-
сор универзитета, Београд

Др Адријана МАрЧетИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзитета, Бео-
град

Др Алина Ј. МАсЛОвА, слависта, професор 
универзитета, саранск, русија

Др емилија МАсОН, класични филолог, про-
фесор универзитета, париз, Фран цуска 

Др Дејан МИкАвИцА, историчар, профе-
сор универзитета, Нови сад 

Грозда МИкИтИШИН, архитектонски те-
хничар, Нови сад

Мр Дејан МИЛАДИНОвИЋ, оперски реди-
тељ, Београд

Мр Биљана МИЛАНОвИЋ, музиколог, Бео-
град

Братислав р. МИЛАНОвИЋ, књижевник, 
Београд

Миодраг МИЛАНОвИЋ, оперски певач, 
Нови сад

Др Олга МИЛАНОвИЋ, театролог, музеј-
ски саветник, Београд

Др тома МИЛеНкОвИЋ, историчар, Бео-
град

Др Мелита МИЛИН, музиколог, научни са-
ветик, Београд

Мр Марина МИЛИЋ АпОстОЛОвИЋ, пи-
јанисткиња, професор универзитета, 
Нови сад

Др софија МИЛОрАДОвИЋ, филолог, про-
фесор универзитета, Београд 

Ненад МИЛОШевИЋ, књижевник, Београд 
Љубица МИЉкОвИЋ, историчар уметно-

сти, музејски саветник, Београд
Др Душанка Н. МИрИЋ, слависта, профе-

сор универзитета, Нови сад
снежана МИШИЋ, историчар уметности, 

кустос, Нови сад
Олгица МОМЧИЛОвИЋ, библиотекар са-

ветник, Београд
Др Мелина Г. МОУЗАЛА, филозоф, профе-

сор универзитета, патрас, Грчка
Др радмила НАстИЋ, англиста, театролог, 

професор универзитета, Београд

Др Љиљана НеДеЉкОв, филолог, профе-
сор универзитета, Нови сад 

Др Александар НеДОк, лекар, научни са-
ветник, Београд

Др Милош НеМАњИЋ, социолог, научни 
саветник, Београд

Димитрије НИкОЛАЈевИЋ, књижевник, 
крагујевац

Др снежана НИкОЛАЈевИЋ, пијаниста, 
професор универзитета, Београд 

Александра НИкОЛИЋ, професор књижев-
ности, стручни сарадник, Нови сад

Мр Александра НОвАкОв, историчар, 
стру ч ни сарадник, Нови сад

Др Мотоки НОМАЋИ, слависта, професор 
универзитета, Хокаидо, Јапан

Др вјачеслав п. ОкеАНскИ, русиста, про-
фесор универзитета, Иваново, ру сија

Мр татјана ОЛУЈИЋ, виолиниста, професор 
универзитета, Београд

ранко пАвЛОвИЋ, књижевник, Бања Лука, 
република српска

вера пАвЛОвИЋ ЛОНЧАрскИ, истори-
чар уметности, Београд

Миленко пАЈИЋ, књижевник, пожега
Мр тијана пАЛкОвЉевИЋ, историчар 

уметности, виши кустос, Нови сад
Др Зоран пАУНОвИЋ, англиста, професор 

универзитета, Нови сад
Зоран пеЈАШИНОвИЋ, историчар, Бања 

Лука, република српска
Др весна пеНО, музиколог, научни саве-

тик, Београд
Миодраг петрОвИЋ, глумац, Нови сад
татјана пИвНИЧкИ ДрИНИЋ, професор 

српског језика и књижевности, ре дак-
тор, Нови сад 

Др петар пИЈАНОвИЋ, историчар књижев-
ности, професор универзитета, Београд

Душица пОЛОвИНА, виолиста, професор 
универзитета, Нови сад

Др Даница пОпОвИЋ, историчар уметно-
сти, Београд

Др Живко пОпОвИЋ, театролог, професор 
универзитета, Нови сад

Др тијана пОпОвИЋ МЛАЂеНОвИЋ, му-
зиколог, професор универзитета, Бео-
град 

Др Ира прОДАНОв крАЈИШНИк, музико-
лог, професор универзитета, Нови сад

Др предраг пУЗОвИЋ, теолог, професор 
универзитета, Београд

Др Чедомир рАДеНОвИЋ, физикохемичар, 
професор универзитета, Београд
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Др радивој рАДИЋ, историчар, професор 
универзитета, Београд 

Дејан рАДОвАНОвИЋ, историчар уметно-
сти, Нови сад

Др Амфилохије рАДОвИЋ, архиепископ це-
тињски, митрополит црногорско-при-
морски, цетиње, црна Гора 

Иван рАДОсАвЉевИЋ, књижевник, па-
динска скела 

селимир рАДУЛОвИЋ, књижевник, Нови 
сад

слободан рАкИтИЋ, књижевник, Београд
Др Миша рАкОцИЈА, историчар уметно-

сти, Ниш
Мр Митра реЉИЋ, слависта, асистент уни-

верзитета, косовска Митровица
Др Милорад рИБАр, архитекта, професор 

универзитета, Београд
Др стана рИстИЋ, филолог, научни савет-

ник, Београд
Др Небојша рОМЧевИЋ, театролог, про-

фесор универзитета, Београд
Др Ливио рОсетИ, класични филолог, про-

фесор универзитета, перуђа, Ита лија 
Мр Аница сАБО, композитор и теоретичар 

музике, професор универзитета, Београд
Др Нада сАвкОвИЋ, књижевни историчар, 

доцент универзитета, Нови пазар
петар сАрИЋ, књижевник, Брезовица
Др Биљана сИкИМИЋ, филолог, научни 

саветник, Београд 
Мр владимир сИМИЋ, историчар уметно-

сти, асистент универзитета, Београд
Академик Момчило спреМИЋ, историчар, 

професор универзитета, Београд
Др рада стИЈОвИЋ, филолог, научни са-

радник, Београд 
Мр Милица стОЈАДИНОвИЋ, оперска пе-

вачица, професор универзитета, Нови 
сад

Др Ана стОЛИЋ, историчар, научни сарад-
ник, Београд

Др Љиљана стОШИЋ, историчар уметно-
сти, научни саветник, Београд

Академик владо стрУГАр, историчар, 
професор универзитета, Београд

Др татјана сУБОтИН ГОЛУБОвИЋ, исто-
ричар, професор универзитета, Бео град

Никита сУпрУНЧУк, слависта, кандидат 
филолошких наука, предавач на универ-
зитету, Минск, Белорусија

Академик Љубомир тАДИЋ, филозоф, про-
фесор универзитета, Београд

Др славенко терЗИЋ, историчар, научни 
саветник, Београд

Андреј тИШМА, ликовни критичар, мулти-
медијални уметник, Нови сад

Др Бранислав тОДИЋ, историчар уметнос-
ти, професор универзитета, Београд

Мирољуб тОДОрОвИЋ, књижевник, Бео-
град

Др катарина тОМАШевИЋ, музиколог, на-
учни саветик, Београд

Др светлана тОМИН, историчар књижев-
ности, професор универзитета, Нови сад

Др Оливер тОМИЋ, историчар уметности, 
Београд

Мр снежана тОШевА, историчар умет-
ности, Београд

Драган тУБИЋ, историчар, стручни сарад-
ник, Нови сад

Др Ивана ЋОЈБАШИЋ, клавир, професор 
универзитета, сАД 

Др Александра п. УШАкОвА, филолог, 
тјумен, русија

Др Драган ХАМОвИЋ, књижевник, Бео град
Др роберт ХОДеЛ, историчар књижевно-

сти, професор универзитета, Хамбург, 
Не мачка

Др Бранислав цветкОвИЋ, историчар умет-
ности, Јагодина

Др Драгана ЧОЛИЋ БИЉАНОвскИ, театро-
лог, професор универзитета, Бео град 

Др Бранко ЧОЛОвИЋ, историчар уметно-
сти, книн, Хрватска

Др светлана ШеАтОвИЋ ДИМИтрИЈе-
вИЋ, историчар књижевности, научни 
сарадник, Београд

Др Бојана ШИЈАЧкИ МАНевИЋ, класич-
ни филолог, професор универзите та, Бео-
град 

Др Ирена ШпАДИЈер, историчар књижев-
ности, професор универзитета, Бео град 

Др Гордана ШтАсНИ, филолог, доцент уни-
верзитета, Нови сад

Др вацлав ШтЈепАНек, слависта, Брно, 
Чешка 

Др Младен ШУкАЛО, историчар књижевно-
сти, професор универзитета, Бања Лука, 
република српска

Мр ксенија ШУкУЉевИЋ МАркОвИЋ, 
театролог, музејски саветник, Бео град

Др Милослав ШУтИЋ, теоретичар књижев-
ности, професор универзитета, Београд
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Галина АврАМОв АЛексАНДрОвНА, пре-
водилац, Београд

Драган АврАМОв, грађевински инжењер, 
Београд

Иван Хаџи в. АЛвИрОвИЋ, пензионер, Хер-
цег Нови, црна Гора, спасоје Гра ховац

Момчило АЛексИЋ, службеник, Нови сад
Никола АЛексИЋ, организатор, Нови сад
Никола АЛексЈеЧеНкО, пензионер, то-

ронто, Чедомир попов
Лука АНИЋ, свештеник, цетиње, црна Гора
славко АНИЧИЋ, ђакон, Београд, Гордана 

Ђилас
Глигорије АрАНИцкИ, пензионер, Нови сад
Марко АрсеНИЈевИЋ, правник, Нови сад, 

петар Јаћимовић
Доминка АрсИЋ, пензионер, ковиљ, Ни-

кола Недић
Никола АсАНОвИЋ, професор, Бања Лука, 

република српска, рајко кузмановић
теодор М. АЧАНскИ, грађевински инже-

њер у пензији, Нови сад
Никола БАБИН, професор универзитета, 

Нови сад
Мр предраг БАЈИЋ, кустос-историчар, Нови 

сад
Никола БАњАц, адвокатски приправник, 

Нови сад
радомир БАтУрАН, професор, торонто, ка-

нада, Чедомир попов
Грго БАЧЛИЈА, пензионер, суботица 
Драга БеЛОпАвЛОвИЋ, професор педи-

ја трије, Нови сад
Божидар БеЛУШевИЋ, пензионер, Нови 

сад
радоје Б. БеЛУШевИЋ, професор физике, 

Нови сад
тара БеЛУШевИЋ, студент, Нови сад
Уна БеЛУШевИЋ, студент, Нови сад
Александар БИБерЏИЋ, правник, сремска 

каменица
Јово БЈеЛОтОМИЋ, пензионер, Нови сад
Ивица БОГДАНОвИЋ, професор, Ивањица, 

Бранислав ракић

виолета БОЖОвИЋ, књижевник, приједор, 
република српска

владимир БОЖОвИЋ, професор, подгори-
ца, црна Гора

владимир БОЈОвИЋ, дипл. филозоф, Ива-
њи ца, Бранислав ракић

Драга БОЈОвИЋ, сарадник у настави, Ник-
шић, црна Гора

Бранислав БОрОвАц, професор, Нови сад; 
Душан Николић

Душан БОсАНАц-БИЈеЛИЋ, пензионер, 
торонто, канада, славко Гордић

Љубомир БОШкОв, књиговођа, Бавани ште
Ђорђе БОШкОвИЋ, кустос-историчар, рума
Иван БОШњАк, техничар, писац, Зрењанин
Борис БрАЈОвИЋ, професор, подгорица, 

црна Гора
Др Драго БрАНкОвИЋ, проф. универзите-

та, Бања Лука, република српска, рајко 
кузмановић

Драгица БрАУНШтАЈН, пензионер, торон-
то, канада, славко Гордић

Гојко БркИЋ, инжењер машинства, Нови 
сад

Мирјана БркИЋ, комерцијалиста, Нови сад
Далибор БУБњевИЋ, дипломирани еконо-

миста, Зрењанин
Наталија БУкУрОв, пензионер, Нови сад, 

Љиљана Дражић
Дејан БУЛАЈИЋ, новинар, Београд
весна БУрОЈевИЋ, историчар уметности, 

Шид
Љиљана вАсИЉевИЋ, адвокат, Београд
проф. др Мирко вАсИЉевИЋ, правник, 

Београд
виктор вАсИЉевИЧ петрАкОв, начел-

ник управе Мин. културе рФ, Мо сква 
русија

Милан вИЛИЋ, службеник, Београд
Александра вреБАЛОв, композитор, њу-

јорк, сАД
Милутин вУЈИЋ, професор у пензији, Бања 

Лука, република српска, рајко кузма-
новић

ПРЕДЛОГ ЗА ПОТВРДУ ПРИЈЕМА 
НОВОУПИСАНИХ РЕДОВНИХ ЧЛАНОВА
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Др Милан вУкАсОвИЋ, професор мате-
матике, Херцег Нови, црна Гора

Љубица вУкОв-ДАвЧИк, песник и сликар, 
петроварадин, Милан Ненадић

властимир вУкОвИЋ, професор, Београд
ратко вУЛАНОвИЋ, вајар, Никшић, црна 

Гора
Зоран вУЧИЋевИЋ, предузетник, Ивањи-

ца, Бранислав ракић
стефан вУЧИЋевИЋ, апсолвент, Ивањи-

ца, Бранислав ракић
Др Милутин вУЧкОвАц, лекар у пензији, 

Бања Лука, република српска, академик 
рајко кузмановић

Јовица вУцеЉА, ликовни техничар-дизај-
нер, Бачки Јарак

Борислав ГАврИЋ, књижевник, Бијељина, 
република српска

Милан ГАЛОГАЖА, професор у пензији, 
сремска каменица

Александар ГОЈкОв, адвокат, Нови сад, 
сав ка Гојковић

Данијела ГОЈкОв, матичар, Нови сад, сав-
ка Гојковић

Др србољуб ГОЛУБОвИЋ, професор, Бања 
Лука, република српска, рајко ку зма-
новић

Зоран ГОЛУШИН, лекар специјалиата дер-
матовенерологије, Нови сад 

срђан ГрАОвАц, професор историје, Нови 
сад

Андрија ГрУЈИЋ, професор музичке кул-
туре, Нови сад

Др сава ГрУЈИЋ, адвокат у пензији, Нови 
сад

Милица ДАМЈАНОв-кОрОШец, пензио-
нер, Нови сад

Јелисавета ДАНИЛОвИЋ, виши физиоте-
рапеут, Београд; Љубомир теофанов

Данка ДеЛИЋ, библиограф, Бања Лука, ре-
публика српска, рајко кузмановић

Нада ДеНИЋ, вајар, панчево
Јован ДеретИЋ, научни радник, пензионер, 

Београд
Милијан ДеспОтОвИЋ, пензионер, пожега
Миодраг ДИМИтрИЈевИЋ, професор уни-

верзитета, Нови сад, петар Јаћимовић 
стефан-Димитрије ДИМИЋ, студент, срем-

ски карловци; Чедомир попов
Др Миле ДМИЧИЋ, професор, Бања Лука, 

република српска, рајко кузмановић
Нада ДОЛИЋ, инжењер архитектуре, Зре-

њанин
Драгица ДрАГИН, професор, Чуруг

слободан ДрАГОвИЋ, архитекта, свети 
стефан, црна Гора

Илија ДреЗГИЋ, пензионер, Нови сад; Ма-
рија клеут

Милорад ДрОБАц, професор факултета, 
Нови сад

Дубравка ДУДИЋ, професор, Жабаљ
Милорад ДУрУтОвИЋ, професор, Ник шић, 

црна Гора, Јулка Ђукић
Дуња ДУШАНИЋ, студент, Београд; Јулка 

Ђукић
Мирослава ЂАкОвИЋ, пензионер, Бајмок, 

петар Јаћимовић
перица ЂАкОвИЋ, новинар, Херцег Нови, 

црна Гора
Драгослав ЂУкАНОвИЋ, доктор стомато-

логије, Београд
Др Остоја ЂУкИЋ, професор, Бања Лука, 

ре публика српска, рајко кузмано вић
Новица ЂУрИЋ, књижевник, подгорица, 

црна Гора
Добрислав ЂУрОвИЋ, издавач, Нови сад
тодор ЖИвАЉевИЋ, професор, подгори-

ца, црна Гора
Драган ЖИвАНОвИЋ, графички инжењер, 

Нови сад
Борка ЖИвАНОвИЋ, дипломирани еконо-

миста, Нови сад
Љиљана Ћ. ЖИЖИЋ, социолог, Бачка па-

ланка; др Небојша кузмановић
Бисерка ЗеЛИЋ, професор математике, Бе-

оград
ксенија О. ЗеЛИЋ, студент, Београд
Обрад Б. ЗеЛИЋ, редовни професор уни-

верзитета, Београд
Бисерка ЗеЛИЋ, професор математике, Бе-

оград
Небојша ИвАШтАНИН, публициста, Гра-

дишка, република српска, рајко ку  зма-
новић

вукић ИЛИНЧИЋ, историчар, подгорица, 
црна Гора

Борко ИЛИЋ, дипл. економиста, Нови сад, 
петар Јаћимовић

ружица ИсАкОв, пензионер, Нови сад
Др Душко ЈАкШИЋ, директор економског 

института, Бања Лука, република срп-
ска, академик рајко кузмановић

Ђурађ ЈАкШИЋ, професор, Нови сад; Че-
домир попов

Милан ЈАкШИЋ, правник, панчево
смиљана ЈАкШИЋ, професор математике, 

Нови сад
Зоран ЈАНДрИЋ, машински инжењер, Нови 

сад
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Гордана ЈАНИЧИЋ, руководилац библио-
теке, Беч, Аустрија, Јован Јерков

Драган ЈАНкОв, сликар, Нови сад
ратко ЈАНкОв, професор универзитета, Бео-

град
Борисав ЈАНкОвИЋ, професор универзите-

та, Београд
проф. др слободан ЈАНкОвИЋ, професор, 

Бања Лука, република српска, ака  де мик 
рајко кузмановић

Ђорђе ЈАњАтОвИЋ, дипломирани еконо-
миста, Нови сад

Јелена ЈАњИЋ, библиограф, Бања Лука, ре-
публика српска, рајко кузмановић

Миодраг ЈАњОШ, инжењер машинства, Жа-
баљ

Ана ЈАњУШевИЋ, професор, Никшић, црна 
Гора

Јелена ЈеркОв, новинар, Нови сад, Јован 
Јерков

Милијана ЈеФтеНИЋ, апсолвент српског 
језика и лингвистике, Нови сад

радомир ЈеЧИНАц, пензионер, Београд, 
Бо шко Брзић

Миленко ЈОвАНОвИЋ, професор, Нови сад, 
петар Јаћимовић 

Милка кАрАкЛАЈИЋ, психолог, Ивањи-
ца, Бранислав ракић

Милутин кИЈАНОвИЋ, пензионер, Нови 
сад

раде кЛАШњА, пензионер, Чонопља, петар 
Јаћимовић

вера кНеЖевИЋ, историчар, Никшић, црна 
Гора

вуксан кНеЖевИЋ, пензионер, Зрењанин 
Микоња кНеЖевИЋ, професор, филозо-

фије, Никшић, рцрна Гора
рајко кНеЖевИЋ, агроном, Бели Манастир, 

Хрватска
Бранка кОвАЧевИЋ, правник, Нови сад
Милан кОвАЧевИЋ, професор, крагујевац
Миомир кОвАЧевИЋ, професор, Никшић, 

црна Гора
слободан кОвАЧевИЋ, редовни професор 

универзитеа, Београд
Ђорђе кОЛАрОвИЋ, академски сликар, 

Нови сад
Јованка кОЛУНЏИЈА, професор, Нови сад
Никола кОЛУНЏИЈА, инжењер машинства, 

Нови сад
раденко кОНДИЋ, професор, Нови сад, Јул-

ка Ђукић
Зоран кОНтИЋ, правник, Београд
Мр Миле кОрАЋ, адвокат, Нови сад

Миленко кОсАНОвИЋ, новинар – карика-
туриста, Бајмок, петар Јаћимовић

Никодим павле кОсОвИЋ, јеромонах ма-
настира крке, кистање, Хрватска

Ненад кОстИЋ, студент, Ивањица, Брани-
слав ракић

Дејан крАГИЋ, инжењер информатике, 
срем ска каменица

светлана кресОЈА, професор историје, Нови 
сад

Дејан крИвОкУЋА, дипл. ветеринар, Ива-
њица, Бранислав ракић

катарина крИвОкУЋА, професор, Ивањи-
ца, Бранислав ракић

Минче крста крстИЋ, инжењер, Нови сад
Јелена крУНИЋ, студент, Шид, Јулка Ђукић
Милан крУНИЋ, дипл. економиста, Ива-

њи ца, Бранислав ракић 
Душан крцУНОвИЋ, професор филозофи-

је, Никшић, црна Гора 
Јелена кУЗМАНОвИЋ, мастер филолог – 

англиста, Бачка паланка; др Јово радош
Јован кУЗМАНОвИЋ, пензионер, Нови 

сад
Љубица кУЗМАНОвИЋ, пензионер, Нови 

сад
Академик рајко кУЗМАНОвИЋ, председник 

републике српске, Бања Лука, републи-
ка српска, Чедомир попов

Иван Д. кУЉАНЧИЋ, професор универзи-
тета, Нови сад

Милка кУрИЏА, пензионер, Зрењанин, 
Ђурин томислав 

Миливој кУрЈАЧкИ, пензионер, Нови сад; 
Душан Николић

проф. др вуксан ЛАкИЋевИЋ, адвокат, 
Нови сад; Јелена веселинов

Марија ЛАЛАтОвИЋ, професор, Никшић, 
црна Гора

Боро ЛАтИНОвИЋ, књижевник-новинар, 
кула 

Жарко ЛекОвИЋ, историчар, подгорица, 
црна Гора

Милан ЛИвАДА, пензионер, Нови сад, Љу-
бомирка кркљуш

Др владимир ЛУкИЋ, професор, Бања Лука, 
република српска, рајко ку зма новић

родољуб МАЛеНЧИЋ, пензионер, Нови сад
Гордана МАЛетИЋ, самостални уметник, 

Београд
Златко МАЛетИЋ, дипл. инж. машинства, 

Нови сад
Живко МАЛеШевИЋ, публициста, Бања 

Лука, република српска, рајко ку зма-
но вић
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Никола МАЛОвИЋ, књижар, Херцег Нови, 
црна Гора

Јелена МАНОЈЛОвИЋ-ДИМОвскА, про-
фесор у пензији, Нови сад

Др Адријана сида МАњеА, професор, те-
мишвар, румунија

Љубомир МАрИН, пензионер, Нови козар-
ци, спасоје Граховац

словенка МАрИЋ, пензионер, Ивањица, Бра-
 нислав ракић

Бранка МАрИЧИЋ, професор комп. књи-
жевности и филозофије, Нови сад

Јаворка МАркОв ЈОрГОвАН, професор ру-
мун ског језика, темишвар

Александар МАркОвИЋ, виши радиолош-
ки техничар, Нови сад

Дејан МАркОвИЋ, студент, Ивањица, Бра-
нислав ракић

Игор МАркОвИЋ, дипл. економиста, Нови 
сад, савка Гојковић

Милован МАркОвИЋ, проф. математике, 
Ивањица, Бранислав ракић

светислав МАркОвИЋ, професор, Чачак, 
Бранислав ракић

татјана МАркОвИЋ, професор, Нови сад, 
савка Гојковић

Никола МАрОЈевИЋ, магистар богослов-
ских наука, Никшић, рцрна Гора

Александар МАртИНОвИЋ, др правних 
наука, рума; Чедомир попов 

Др Бранко МИЛАНОвИЋ, професор, Бања 
Лука, република српска, академик рајко 
кузмановић

Драгана МИЛАНОвИЋ, професор, Бачка 
паланка; др Небојша кузмановић

сретен МИЛАтОвИЋ, професор, требиње, 
република српска

смиљана МИЛИЋ, професор, Бачка палан-
ка; др Небојша кузмановић

Дејан МИЛИЋевИЋ, подузетник, торонто, 
канада, Чедомир попов

Иван МИЛОвИЋ, редовни професор уни-
верзитета, Београд

Милорад МИЛОвИЋ, професор, цетиње, 
црна Гора

Јелена МИЛОЈкОвИЋ-ЂУрИЋ, историчар, 
Београд

Богдан МИЛОсАвЉевИЋ, економиста, 
Ивањица, Бранислав ракић 

Драгана МИЛОсАвЉевИЋ, проф. матема-
тике, Ивањица, Бранислав ракић

Драгица МИЛОШевИЋ, библиотекар, Чи-
каго, сАД, Ђорђе Николић

Душица МИЛОШевИЋ, студент, Ивањица, 
Бранислав ракић

слободан МИЛОШевИЋ, пензионер, Нови 
сад

Ана МИЛУНОвИЋ, студент, Ивањица, Бра-
нислав ракић

ксенија МИЛУтИНОвИЋ, пензионер, Нови 
сад

Гордана МИЉкОвИЋ, дипл. инж. грађеви-
не, параћин

Др Драгољуб МИрЈАНИЋ, генерални се-
кретар АНУ рс, Бања Лука, република 
српска, рајко кузмановић

Милорад МИрЧИЋ, дипл. инж. технологи-
је, Нови сад 

Мирољуб МИЋИЋ, наставник, Ивањица, 
Бранислав ракић

Нађа МИЋИЋ, студент, Ивањица, Брани-
слав ракић 

радојка МИЋИЋ, предавач, Ивањица, Бра-
нислав ракић

Јован МИХАЈИЛО, пензионер, петровара-
дин, Милан Ненадић

вељко МИХАЈЛОвИЋ, сликар-графичар, 
Београд 

Драган МИХАЈЛОвИЋ, машински тех., 
Херцег Нови, црна Гора

Оливера МИХАЈЛОвИЋ, информатичар, 
Нови сад

Милица МИХАЉевИЋ, дипл. правник, 
Нови сад; др Небојша кузмановић

Милош У. МИШкОвИЋ, грађевински ин-
жењер у пензији, Нови сад

Нандор МИЧИк, пензионер, кикинда
Мирољуб МЛАДеНОвИЋ, радник, ротен-

бург, Швајцарска
Др Никола МОЈОвИЋ, професор, Бања Лука, 

република српска, рајко ку зма  новић
Дејан МОЛНАр, дипломирани економиста, 

Нови сад
василис МОУЗАкИАрИс, дипломирани 

класични филолог, Атина, Грчка
радмило МУЛИЋ, књижар, Нови сад
Драган МУНИтЛАк, пензионер, Нови сад, 

Чедомир попов
Наталија МУШИцкИ, професор, Ђурђево
слободан НАГрАДИЋ, публициста, Бања 

Лука, република српска, рајко ку  зма-
новић 

Иван НАстАсИЋ, предузетник, Нови сад
Ивана НАстАсИЋ, студент, Нови сад
Љиљана НАстАсИЋ, службеник, Нови сад
павле НАстАсИЋ, пензионер, Нови сад
ружа НеДИЋ, пензионер, ковиљ, Никола 

Недић
Милан НеШИЋ, професор, Бачка паланка; 

др Јово радош
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Добрила НИкОЛИЋ, проф. историје, Ива-
њи ца, Бранислав ракић 

Миленко НИкОЛИЋ, историчар, Нови сад
Мирослав НИкОЛИЋ, студент, Нови сад
славомир НИШАвИЋ, службеник, Нови 

сад 
Др Ненад НОвАкОвИЋ, професор, Бања 

Лука, република српска, рајко ку зма-
новић

Ненад ОБрАДОвИЋ, електортехничар ра-
чунара, Нови сад

Миленка ОкУкА, професор, подгорица, 
црна Гора, Јулка Ђукић 

Илинка ОцОкОЉИЋ, професор, Ивањица, 
словенка Марић

Далиборка пАвИЋевИЋ, професор, Ива-
њи ца, Бранислав ракић 

константин пАвЛОвИЋ, пензионер, Мел-
бурн, Аустралија; Душан Николић

славко пАЈОвИЋ, свештеник, Госпођинци
Др. мед. ДИМИтрИЈе е. панфилов, плас-

тични и општи хирург, Нови сад
сања пАНФИЛОв, професор књижевно сти, 

Нови сад
весна пАНтИЋ, новинар, Нови сад, Нико-

ла стојановић 
Блажо пАпОвИЋ, професор електротех-

нике, Никшић, рцрна Гора
Душко пАреЗАНОвИЋ, директор гимна-

зије, Ивањица, Бранислав ракић
Александар пАрИпОвИЋ, економиста, 

сремски карловци 
Др Душко певУЉА, Бања Лука, републи-

ка српска, рајко кузмановић
Марко пеИЋ, пензионер, суботица
војислав перИШИЋ, редовни професор 

универзитета, Београд
Гојко перОвИЋ, професор, свештеник, це-

тиње, црна Гора
Драго перОвИЋ, професор филозофије, 

Никшић, рцрна Гора
синиша перОтИЋ, новинар, Нови сад
Александар петрИЧИЋ, пензионер, торон-

то, канада, Душан Николић
Јелена петрИЧИЋ, пензионер, торонто, ка-

нада, слободан Ћурчић
соња петрОвИЋ, професор, Ивањица, Бо-

јана пејовић
радмила петрОНИЈевИЋ, историчар умет-

ности, Земун
рајко пеЋАНАц, професор, кикинда, спа-

соје Граховац
Бојана пеЧУрИцА, професор филозофије, 

ветерник
Др Ана пеШИкАН, професор, Београд 

владимир пеШИЋ, професор, подгорица, 
црна Гора

Јасмина пИвНИЧкИ, професор српског је-
зика, руменка 

Милан пОЛеДИцА, студент, Ивањица, Бра-
нислав ракић

Др Александар пОпОвИЋ, стоматолог, Нови 
сад

Др витомир пОпОвИЋ, декан, Бања Лука, 
република српска, рајко кузмановић

Горан пОпОвИЋ, правник, тител
Недељко прДИЋ, магистар економије, Нови 

сад, петар Јаћимовић
радованка преДрАГОвИЋ-стевАНИЋ, 

лекар, Ивањица, Бранислав ракић
емилијан прОтИЋ, пензионер, Ивањица, 

Бранислав ракић
вања прстОЈевИЋ, студент, Бечеј, Јулка 

Ђукић 
срђан рАДИвОЈевИЋ, студент, Нови сад
Јања рАДИЋ, дипломирани економиста, 

Нови сад
Душан рАДОЈевИЋ, саобраћајни техничар, 

Нови сад
радоје рАДОЈевИЋ, пензионер, торонто, 

канада, слободан Ћурчић
Ђорђо рАДОЈИЧИЋ, директор, Нови сад, 

петар Јаћимовић
Невен рАДУЛОвИЋ, дипломирани еконо-

миста, Нови сад
Милица рАИЧевИЋ, мр сликарства, Ива-

њи ца, Гордана тотовић
Марина рАкИЋ, подузетник, Београд, Бра-

нислав ракић
Милоје рАкИЋ, пензионер, Београд, Брани-

слав ракић
Љубица реЈкИЋ, професор, темишвар, ру-

мунија
цвијетин рИстАНОвИЋ, књижевник, Би-

јељина, република српска
Милан рИстИЋ, пензионер, Нови сад, Че-

домир попов
радомир рИстИЋ, маш. инжињер, Ивањи-

ца, Бранислав ракић
станко рОДИЋ, сликар, Нови сад
Душан сАЛАтИЋ, правник, Нови сад
радмила сеБАстИЈАНОвИЋ, пензионер, 

Брод, република српска, Михајло пан-
тић

Милена северОвИЋ ГАШпАрОвИЋ, док-
тор стоматологије, стара пазова

Душан секУЛИЋ, дипл. инж. машинства, 
Нови сад; петар Јаћимовић 

смиља секУЛИЋ, дипл. инж. грађевине, 
сремска каменица; петар Јаћимовић
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сузана сИГетИ, библиотекар, сремски кар-
ловци 

проф. др Миодраг сИМИЋ, професор, Бео-
град

саша сИМОНОвИЋ, књижевник, Аранђе-
ловац

василиј сОкОЛОв, књижевник санкт пе-
тербург, русија

Мила сОФИЈАНИЋ, професор, Ивањица, 
Бранислав ракић

сања сОФИЈАНИЋ, историчар уметности, 
Ариље, Бранислав ракић

Богдан спАсИЋ, студент, Нови сад
Михаило спАсОвИЋ, пензионер, Ивањи-

ца, Бранислав ракић
Драган спАсОЈевИЋ, адвокат, прокупље 
Момчило спАсОЈевИЋ, књижевник, Че-

линац, република српска, рајко ку зма-
новић 

кУД „сретење”, Орашац, Ђуро Милекић
вељо стАНИШИЋ, професор, Никшић, 

црна Гора
Зоран стАНкОвИЋ, дипл. инж. машинства, 

Нови сад, Јелена веселинов
Игор стАНкОвИЋ, официр полиције, Нови 

сад, петар Јаћимовић 
Душан стАревИЋ, адвокат, Нови сад, Љу-

бомирка кркљуш
Љубомир с. стевОвИЋ, специјалиста хе-

мијских наука, Београд 
Драган стОЈкОвИЋ, адвокат, Нови сад
Ђурица стОЈШИЋ, пензионер, Бечеј, Чедо-

мир попов
Љиљана стОШИЋ, историчар уметности, 

Београд
Јадранка сУЧевИЋ, виши физиотерапеут, 

књижевник, Инђија
Милорад теЛеБАк, публициста, Бања Лука, 

република српска, рајко ку зма  новић
пера теОДОрОвИЋ, конзерватор-сликар, 

Нови сад, сава с. тодоров
Jелена теОФАНОв, пензионер, кикинда, 

спасоје Граховац
весна тОДОрОвИЋ, професор, Никшић, 

црна Гора
Немања тОДОрОвИЋ, студент, сремски 

карловци 
Мирко тОЉИЋ, професор, Никшић, црна 

Гора
Горан тОМИЋ, грађевински инжењер у пен-

зији, Нови сад

војислав Ј. трУМпИЋ, пензионер, Јагоди-
на, селимир в. Милосављевић 

Милица З. тУцАкОв, професор, Госпо-
ђинци

Ђорђе ЋАпИН, археолог, Херцег Нови, црна 
Гора

Горан ЋерАНИЋ, професор, Никшић, црна 
Гора

петар ЋИрОвИЋ, правник, Нови сад, петар 
Јаћимовић

радош ЋОрОвИЋ, приватник, Никшић, 
црна Гора

Никола ЋУрЧИН, предузетник, панчево
Бранислав ЋУрЧИЋ, професор, стапар
Зоран ХАЈрИЋ, правни техничар, Бачка па-

ланка; др Јово радош
сава ХАЛУГИН, акад. вајар, суботица, Че-

домир попов
Миленко ХерцеГ, наставник, Лазарево
елвира ХУсАр, професор универзитета, 

суботица, Бојан радић 
радован ЧАЂеНОвИЋ, дипломирани еко-

номиста, Нови сад
Мирољуб ЧАНЧАревИЋ, економиста, Нови 

сад
стојан ЧекИЋ, професор, Нови сад, петар 

Јаћимовић
Јован ЧИЗМОвИЋ, адвокат, Бања Лука, ре-

публика српска, рајко кузмановић
весна ЧУпИЋ, стоматолог, Нови сад
Мирјана ШАкОтИЋ, пензионер, Београд; 

Ђорђе Дорошки
Ђорђе ШАрАц, књижничар, Нови сад, сла-

вица Лазић
Жарко ШАрИЋ, пензионер, србац, републи-

ка српска, Ђуро Милекић
Гордана ШАрЧевИЋ, неговатељица – ва-

спитач, Нови сад; мр Јован Миха јило
тијана ШИрЈОвскИ, службеник, Нови сад
Драган ШкОрИЋ, пензионер, Нови сад, Љу-

бомирка кркљуш
софија ШкОрИЋ, библиотекар, торонто, 

канада, Душан Николић
Мирослав р. ШпАНОвИЋ, пензионер, Нови 

сад
Академик вУЧИНА ШЋекИЋ, лекар, Нови 

сад
Михаило ШЋепАНОвИЋ, професор, Бео-

град


