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Уручена донација Фондацији Принцезе Катарине Карађорђевић

 26. јул 2019.
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Приликом званичне посете краљевском двору 
у знак добре и успешне сарадње Карић фондација 
је уручила донацију у компјутерима за Фонда-
цију Принцезе Катарине Крађорђевић. Приликом 
званичне посете краљевском двору у знак добре 
и успешне сарадње Карић фондација је уручила 
донацију у компјутерима за Фондацију Принцезе 
Катарине Крађорђевић. Том приликом представ-
нике Карић фондације дочекали су домаћини Њи-
хова Краљевска Височанства Престолонаследник 
Александар и Принцеза Катарина. У неформал-
ном и пријатном разговору изнешени су предлози 
и идеје на којима ће у будућности ове две Фон-
дације сарађивати, а које се пре свега односе на 
пројеке којии ће бити од посебног значаја за Ср-
бију и наш народ. Планирају се заједничке акције 
којима ће се у будућности обезбедити средства 
које ће бити усмерена на институције од витлног 
значаја, пре свега болнице, а потом и домове за 
децу без родитељског старања, домове за старија 
лица као и помоћ енклавама на подручју Косова 
и Метохије. Препознати су заједнички циљеви на 
којима би већ од јесени требало обе Фондације да 
почну интезивно да раде и сарађују.
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За Србију су спас велике породице с много деце

У борби против беле куге држава мора да стимулише младе парове да ступају 
у брак и да рађају како не бисмо нестали као нација, сагласни су 

представници Карић фондације и руског Фонда Светог Андреја Првозваног 
који организују велики међународни скуп у Београду.

Београд ће почетком новембра угостити учеснике међународног Форума „Светост материнства” 
на којем ће бити изнети предлози и презентована решења која су се показала као најбоља у борби 
против једне од највећих пошасти данашњице – беле куге.

Циљ је да се конкретним примерима подстакну млади парови да оснивају породице и да им се, 
пре свега од стране државе, пружи материјална сигурност да остваре најважније – да се рађа што 
више деце

И баш у настојању да се остваре позитивни циљеви, организује се Форум „Светост материнства” 
који у свом називу симболизује управо оно за шта се Карић фондација деценијама залаже. Стога је 
одржан радни састанак којем присуствовали народна посланица Миланка Карић, оснивач Карић 
фондације, народни посланик Драгомир Ј. Карић и представници Фонда Свети Андреј Првозвани 
из Русије. Прецизирани су детаљи новембарског окупљања када ће у српску престоницу доћи 500 
чланова делегација из шездесетак земаља, како би разменили искуства у борби против беле куге. 
Њихов боравак биће умногоме значајан и за развој туризма у Београду.

– Сарадња Карић фондације са Фондом Свети Андреј Првозвани траје дуго. Ово је седми Форум 
који организујемо заједно, а први у Србији. Наша иницијатива је била да буде одржан у Београду, 
што су они здушно прихватили, јер је нама Србима заиста један од највећих проблема управо бела 
куга. Једноставно, нестаћемо као нација ако се овај тред негативног природног прираштаја настави. 

21. јун 2019.
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У Карић фондацији постоји Центар за очување 
српске породице и ми се боримо већ 40 година, 
а и својим примером показујемо да је то нешто 
што је најбитније за нацију. Верујем да ће Форум 
„Светост материнства” у новембру имати велики 
ефекат пре свега на државне органе да помогну 
младима да се одлуче да стварају породице и да 
рађају децу – поручила је Миланка Карић.

Председник Фонда Светог Андреја Првозва-
ног Владимир Јакуњин упутио је велику захвал-
ност Карић фондацији на изузетном доприно-
су очувању духовних, културних и породичних 
вредности и огромном ангажовању у унапређењу 
популационе политике, и дао пуну подршку 
организацији Форума у Београду који ће бити 
посвећен само једној теми – како породицу учи-
нити модерном са много деце и срећном.

Владимир Бушујев, директор Фонда Светог 
Андреја Првозваног, истакао је да је у Русији ак-
туелан тренд стварања великих породица.

– Знамо да су и у Србији не тако давно постојале 
велике и сложне породице. Желели бисмо да пону-
димо неколико опција за решавање проблема како 
би рађање деце постало не само значајно, већ би, 
не плашим се рећи, постало и модерно имати ве-
лику породицу. За младе је то веома важно. Раније 
се у Русији мало говорило о породици, а сада се ве-
ома много прича. Породица треба да буде срећна и 
велика и ка томе би требала бити усмерена држав-
на политика – нагласио је Бушујев.
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Драгомир Ј. Карић у име Карић фондације уручио
„Драгачевског победника” најбољем трубачу

Завршен је 59. Сабор у Гучи, а међу онима који ће га памтити за цео живот је 
засигурно Елвис Бајрамовић из Бојника, који се овенчао 

престижном титулом најбољег трубача.
Статуету Драгачевски победник, коју традиционално додељује Карић фондација, свечано му је 

уручио испред породице и Фондације, Драгомир Ј. Карић. Ова реплика Споменика трубачу смеште-
ног у центру Гуче, којег је варошици у част чувене манифестације даровала Карић фондација, увек 

10. август 2019.
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ће га подсећати на дан када, како сам рече, није 
могао да верује да је проглашен за најбољег на 
такмичењу које је постало истински бренд Србије 
и које сваког августа окупи око пола милиона са-
бораша са свих страна света.

На Сабор су допутовали посетиоци чак из Ар-
гентине, Боливије, Чилеа, Бразила, Аустралије. 
Било је мноштво оних чије су домовине земље За-
падне Европе, и наравно оних који су пристигли 
из држава у окружењу.

Овогодишња манифестација је још један доказ 
да Србија треба да посвети посебну пажњу једном 
оваквом догађају. Сабор у Гучи представља нешто 
јединствено у свету, те је жеља породице Карић, 
а посебно њеног оснивача, Богољуба Карића, да 
да свој допринос у организацији јубиларног 60. 
такмичења трубача наредне године, како би оно 
било по највишим светским стандарима. Да се 
Сабору врати она изворна концепција која је го-
динама красила ову манифестацију.

Пре 22 године Сретен Карић је иницирао 
изградњу Споменика трубачу, неслутећи да ће то 
место постати култно место за фотографисање, 
дружење, склапање познанстава, и давање свих 
могућих обећања младих парова једно другоме Те 
је на неки начин и Сретен заједно са Гучом, коју је 
много волео, ушао у легенду.

У оквиру 59. Сабора трубача у Гучи по други пут 
је организован и Сајам књига. На позив Културног 
центра Гуча, Карић фондација се са задовољством 
одазвала. Као што Сабор у Гучи негује изворни 
звук трубе и чува традицију предака, тако се и 
Карић фондација труди да пажљивим одабиром 
наслова и аутора очува културно и историјско 
наслеђе свог народа. Тако је овај скромни Сајам 
књига био одлично место за промоцију српске ку-
туре и историје, сабране у насловима који су изла-
гани од стране свих учесника.
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Карић фондација у сарадњи са амбасадом Арапске Републике Египата у Србији са задовољством 
је организовала концерт „Ал Ноур Вал Амал”, јединственог оркестра састављеног од слабовидних 
музичара.

Овај чувени оркестар у Србији је имао концерте најпре у Ужицу и Крагујевцу, а потом у Београду 
и Новом Саду.

Београђани су 23. септембра у Коларчевој задужбини уживали у извођењу класичних западних и 
оријенталних композиција. Оркестар обухвата све четири стандардне секције инструмената: жичане, 
дувачке, металне и удараљке. Музичари су изводили дела без читања музичких нота на Брајевом пис-
му или под утицајем диригентске палице.

Његова екеселенција господин Амр Алгувеили амбасадор Египта поводом доласка овог орке-
стра је изјавио:”Веома смо срећни што је оркестар наступио у четири угла Србије, у градовима Ужи-
це, Крагујевац, Нови Сад и Београд”, изразивши искрену захвалност градоначелницима Ужица и 
Крагујевца, Покрајинском секретаријату за културу Војводине, Градском секретаријату за културу Бе-
ограда и Карић фондацији за улагање ресурса њихових градова у реализацију ове изузетне културне 
активности. Посета овог оркестра је јединствен догадјај за приказивање изузетних талената и дивне 
одлучности, чиме се народи Србије и Египта још више зближавају, рекао је Аљоваили.

 23. септембaр 2019.

Ал Ноур Вал Амал – јединствени египатски оркестар
слабовидих музичара наступа у Београду
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20. октобар 2019.

Карић Фондација на 64. Међународном београдском сајму књига

Београдски сајам књига, 64. по реду биo je 
одржан од 20. до 27. октобра на Београдском сај-
му, под слоганом „Писмо=Глава”. Част да отвори 
Сајам имаo je прослављени српски писац, пред-
седник Удружења књижевника Србије Милован 
Витезовић.

Број посетилаца и страних излагача сва-
ке године расте, што показује да Србија „негује 
културу књиге” и да је Сајам постао један од нај-
важнијих културних догађаја у Југоисточној Ев-
ропи.

На овогодишњем Сајму је било присутно 500 
излагача из Србије и иностанства, међу којима 
је била и Карић фондација са својом издавачком 
делатношћу. Многобројној, заинтересованој чи-
талачкој публици представљена су нова издања 
на промоцијама које су биле веома посећене.
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У Народном позоришту у Београду свечано је отворен седми по реду
Форум „Светост материнства”, који се по први пут одржава у Србији. 

Организатори су Карић фондација и најстарији руски Хуманитарни фонт Свети Андреј Првозвани, 
а о изузетној важности највећег догађаја посвећеног породици и деци сведоче поздравна писма пред-
седника Србије Александра Вучића, председника Русије Владимира Путина и председника Белорусије 
Александра Лукашенка.

– Велики српски песник Душко Радовић у себи својственом маниру духовитог и виспреног критичара 
негативних појава у друштву једном је са одређеном дозом лаконског цинизма рекао: Када размишљате 
о жени свог живота дозволите и мајци да конкурише за то високо звање. Покренуо сам иницијативу 
да се из Националног инвестиционог програма определи 200 милиона евра за подршку полити-
ци повећања наталитета. Надам се да ће Форум Светост материнства, под покровитељством Карић 
фондације, дати конкретне одговоре на ова тешка питања. Након веома успешног прошлогодишњег 
форума у Минску, госпођа Миланка Карић, оснивач Карић фондације, окупила је овај пут у Београ-

7. новембар 2019.

Отворен Форум Светост материнства
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ду врхунске стручњаке из разних области који су 
у додиру са материнством и бригом о деци. Ваш 
труд биће драгоцен путоказ генерацијама које до-
лазе – наведено је у писму председника Вучића 
које је прочитала његова саветница Верица Лазић. 

Присутнима се обратила и председница На-
родне скупштине Србије Маја Гојковић.

– Данас када се Србија као и много земаља на-
лази пред изазовима старења становништва и 
ниском стопом природног прираштаја неопходно 
је отварање дебате о овим питањима како бисмо 
препознали кључне проблеме и могли на време да 
дефинишемо потребне политике и задатке. 

Учеснике и госте Форума Светост материнства 
поздравио је и амбасадор Русије Александар Бо-
цан-Харченко, заменица председавајућег Држав-
не думе Савезне скупштине Руске Федерације 
Олга Епифанова, председник Међународне 
организације за заштиту породице Брајан Бра-
ун, заменик министра рада и социјалне заштите 
Белорусије Валериј Ковалков, викар патријарха 
московског и целе Русије Кирила епископ истар-
ски Серафим Министарка задужена за популаци-
ону политику.
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 Славица Ђукић Дејановић рекла је да актуелни 
демографски трендови указују да се структура по-
родице мења, да се бракови склапају касније и да 
постоји тренд одложеног рађања, те да се појединци 
одлучују на самохрано родитељство. Додала је да 
њен кабинет већ трећу годину додељује бесповрат-
на средства јединицама локалне самоуправе у циљу 
суфинансирања мера популационе политике.

Скупу се обратила и Миланка Карић, оснивач и 
почасни председник Карић фондације.

– Заиста сам пресрећна што смо данас у оволи-
ком броју овде и то јесте показатељ колико је наша 
жеља искрена и колико је велика воља да помогнемо 
да се реше проблеми младих породица. Сведоци смо, 
нажалост, распада бракова и породица, и сви заједно 
морамо да то променимо. Уверени смо да је поро-
дица најсигурније место, а да су мајка и дете њена 
суштина. Лични пример је најбољи пример. Карић 
фондација заиста има велика искуства када су у 
питању материнство и очување породице, јер у окви-
ру Фондације већ годинама функционише и Центар 
за породицу. Народна посланица Миланка Карић, 
оснивач и почасни председник Карић фондације и 
почасни конзул Казахстана, подсетила је да је Карић 
фондација настала 1979. године и да се већ 40 година 
бави доброчинством.
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Наталија Јакутина, председавајућа Надзорног 
савета програма Светост материнства, је такође 
говорила о важности овог скупа.

– Форум је посвећен младим породицама које 
су наша будућност. Нажалост, млади данас не 
бирају породицу јер сматрају да је брак застаре-
ла институција. Наш програм Ти ниси сама, који 
је добио подршку на државном нивоу у Русији, 
омогућио је запошљавање психолога у свим уста-
новама које раде са трудницама и породиљама. 
Успели смо да 30 посто жена које долазе по упут за 
абортус промене своју одлуку након разговора са 
нашим стручњацима. Важно је и у школама ини-
цирати разговор са децом о важности породице, 
па смо увели предмет Основе породичног живота. 
Русија и Србија ће ићи заједно, руку под руку, ка 
остварењу здраве породице.

 Свечаном отварању су присуствовале бројне 
јавне личности, представници дипломатског 
кора и верских заједница међу којима Владимир 
Јакунин, председник Надзорног одбора Фондације 
Светог Андреја Првозваног, Даница Карић, пред-
сендица Карић фондације, Оливера Карић, од-
борница у Скупштини Града Београда, амбасадор 
Белорусије Валериј Бриљов, амбасадор Казахста-
на Габит Сиздикбеков, Марима Његомир, Иван 
Бекјарев, Никола Рацков и министар просвете у 
Влади РС Младен Шарчевић. Народни посланик 
Драгомир Ј. Карић, отац четворо деце и деда 13 
унучића, почасни конзул Белорусије. каже да је 
веома задовољан што се Форум Светост материн-
ства одржава у Србији
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Дводневни Форум Светост материнства који је у Београду организован у сарадњи Карић фондације 
и руског Фонда Светог Андреја Првозваног окончан је панел дискусијом. Млади и породица у савреме-
ном свету: решења и пракса. Након свечаног отварања у Народном позоришту којем су присуствовале 
бројне уважене личности и на којем су, између осталих, председница Народне скупштине Србије Маја 
Гојковић и министри Славица Ђукић Дејановић и Зоран Ђорђевић изнели конкретне потезе државе 
Србије како би се помогло породицама и како би се поспешило рађање, уследили су округли столови у 
хотелима Москва и Лифе Десигн на којима су еминентни стручњаци из целог света говорили о значају 
овог скупа, који су својим поздравним писмима, поздравили председници Србије Александар Вучић, 
Русије Владимир Путин и Белорусије Александар Лукашенко. 

 8. новембар 2019.

Завршен Форум Светост материнства



15

Они су у својим излагањима изнели методе којима се њихова удружења и Владе боре против беле 
куге и којима подстичу младе генерације да заснивају бракове и што је још важније да их очувају. 

У хотелу Москва Александар Иљин, саветник генералног директора Первого канала и председ-
ник Управног савета ТВ канала Победа, на завршном панелу изнео је идеју, да се државе уједине и да 
се оснује Међународни комитет за спасавање породице и деце.

 Академик Артур Реан, доктор педагогије и председавајући Научног већа Руске академије за 
образовање за питања породице и детињства, рекао је да је забрињавајуће смањење социјалне улоге 
породице. Објаснио је да су спровели велико истраживање међу руским гимназијалцима и дошли 
до закључка да је за тинејџере породица приоритет, да има је у свести и да заузима увек прво место у 
односу на све остало. 

Николај Јефимовић, председник теле-радиодифузне организације Уније Белорусије и Русије, је 
анализирао улогу медија и истакао да се у средствима јавног информисања не говори довољно о важ-
ности породице, да се стигло до црвене линије и да је питање какву ће улогу породица имати за младе 
и да ли ће они бити спремни да је штите. Нагласио је да половина Москве живи невенчано и да се 
то данас сматра нормалним, са чиме се никако не слаже. Подвукао је да улога медија у пропагирању 
здраве, традиционалне породице мора бити много већа.

Народни посланик Драгомир Ј. Карић, почасни конзул Белорусије и саветник Карић фондације, у 
свом веома инспиративном излагању рекао је да он, као и сви чланови породице Карић, имају право 
да говоре о Светости материнства подсетивши да је он рођен у породици са више деце.Морамо да 
повећамо наталитет како би наши народи постојали и за стотину годину и морамо имати породице 
са најмање троје деце.

 Данијела Стајковић, директор Прихватилишта за децу, је рекла да јој је велико задовољство и 
част што се налази на оваквом скупу и подвукла изузетну сарадњу са породицом Карић.

– Привилегија је да установа коју представљам има уз себе једну овакву породицу као што је по-
родица Карић и једну овакву фондацију као што је Карић фондација, која 10 година уназад и те како 
помаже дечја прихватилишта током читаве године. Она је казала да се увек некако расправља о томе 
ко је проблем – дете или породица:
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– Ни дете ни породица нису проблем. 
Наша држава је последњих тридесетак го-
дина пролазила кроз велике реформе, била у 
ратовима, имала велике миграције и мислим 
да смо се у тим неким дешавањима изгубили 
и изгубили смо ону традиционалну породицу 
која нам је давала сва решења и снагу да иде-
мо даље. Многи су страдали, многи су изгу-
били домове, Морамо да слушамо нашу децу. 
Она учествују у свему ономе што треба по-
правити. Једна мајка и отац морају да квали-
тетно проведу време са у својој породици, без 
телефона, без телевизора, без икаквих додат-
них садржаја. Када једна породица проведе 
време чак и у тишини то је велика ствар. Када 
га проведе у ћутању – то је велики проблем! 

Софија Љаликова, водећи аналитичар Со-
циолошког факултета Московског држав-
ног универзитета Ломоносов, осврнула се 
на чињеницу да је трка за материјалном 
сигурношћу угурала жене у производњу а да 
нико није размишљао о њиховој важној улози 
– улози мајке. И зато је, рекла је, у развијеним 
земљама, нажалост, једно или двоје деце мак-
симум унутар једне породице.
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 Форум Светост материнства који је одржан по 
седми пут, а по први пут у Београду, је допринео 
да се размене искуства, знања и идеје за очување 
породице најсветијег од свега што свако од нас 
има. На завршној панел дискусији којој су прису-
ствовали и Владимир Јакунин, председник Над-
зорног одбора Фонда Светог Андреја Првозваног, 
као и народна посланица Миланка Карић, осни-
вач и почасна председница Карић фондације и по-
часни конзул Казахстана, обратила се и Наталија 
Јакунин, председавајућа Надзорног савета програ-
ма Светост материнства. Она се посебно захвали-
ла Карић фондацији и лично Миланки Карић и 
Драгомиру Ј. Карићу за дивно гостопримство у 
Србији. Такође је навела је јој посебно задовољство 
представља то што је на округлим столовима било 
много младих учесника и нагласила да су учесни-
ци Форума мисионари који требају да идеје о за-
штити и очувању породице, материнства и деце 
шире у свим сегментима друштва. Народна посла-
ница Миланка Карић поздравила је скуп рекав-
ши да Карић фондација са Фондом Свети Андреј 
Првозвани активно ради на најважнијем а то је за-
штита мајки, деце и породице. Поручила је да бис-
мо у томе требали да поново прихватимо оно што 
је некада било, да мајке раде, да хране породицу 
и да је бране, јер мајке то могу, подсећајући да је 
она мајка четворо деце и бака пет унучади и да ће 
ускоро бити још двоје.
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У пуној сали Комбанк дворане најпознатији светски египтолог др Захи Хавас одржао је предавање 
које је поклон грађанима Београда и Србије од Карић фондације и Амбасаде Египта. 

Славни археолог, који је један од овогодишњих лауреата награде Браћа Карић, публици је пред-
ставио најновија сазнања до којих је дошао истражујући пирамиде и фараонске гробнице у Долини 
краљева. Човек који је оставио немерљив допринос у очувању културне и историјске баштине Египта и 
њене промоције у свету, претходно је говорио на конференцији за медије којој су присуствовали Ми-
ланка Карић, оснивач и почасни председник Карић фондације, и Амр Алгувејли, амбасадор Египта.

– Награда не чини част човеку, већ човек чини част награди, тако да је др Захи Хавас ове године 
нама учинио заиста велику част – подвукла је Миланка Карић. 

Др Захи Хавас је казао да награда Браћа Карић има велики значај за њега и подсетио да је прошле 
године са Даницом Карић, председницом Карић фондације, урадио предивну телевизијску емисију. 
Говорећи о свом раду рекао је да ће у јануару наредне године све краљевске мумије бити премештене 
у нови музеј.

 24. новембар 2019.

Др Захи Хавас одржао предавање у Београду
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– Пред целим светом отворићемо 7. априла два запечаћена ковчега за које верујем да су најзначајнија 
археолошка открића у последњих десет година у Египту. Радимо још два велика пројекта. Прво је 
огромно ископавање које вршимо у Долини краљева. Покушавам да нађем гробнице Нефертити и 
Анкесенамон, Тутанкамонове удовице – рекао је Лаурета Захи Хавас на конференцији за штампу.

Уз др Захија Хаваса у Народном позоришту наградом Браћа Карић овенчани ће бити и Жељко 
Обрадовић, један од најуспешнијих српских, југословенских и светских кошаркашких тренера, Вац-
лав Дворжак, филмски и телевизијски редитељ и политички аналитичар, Жак Огар, пуковник и бив-
ши командант француских специјалних снага на Косову и Метохији, и Марилина Века, новинарка и 
књижевница из Рима.
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Одржана гламурозна додела 22. награде Браћа Карић

На гламурозној свечаности у Народном позоришту у Београду по 22. пут су 
додељене престижне награде „Браћа Карић” знаменитим личностима 

које су својим радом, иновацијама и личним залагањем задужиле човечанство.

 25. новембар 2019.
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Награде овогодишњим лауреатима уручили су 
Драгомир Ј. Карић и Лореана Недељковић, а по-
здравни говор одржала је Миланка Карић, осни-
вач и почасни председник Карић фондације, док је 
у публици уз остале чланове породице Карић била 
и Даница Карић, председница Карић фондације.

– За нашу породицу оснивање награде Браћа 
Карић био је заиста високоодговоран и частан чин. 
Наша награда је жива задужбина коју остављамо 
као завет нашим потомцима да је чувају и пре-
носе својим синовима и кћерима. Од првог дана 
смо пажљиво бирали лауреате, имали смо дар да 
препознамо најбоље међу најбољима. Зато није 
случајно да смо давне 2000. године први награ-
дили великог Петера Хандкеа, који је тек недав-
но постао нобеловац. Затим Новака Ђоковића на 
почетку његове каријере 2007. године, а данас је 
он први рекет света. Имали смо част да члан по-
родице лауреата награде Браћа Карић постане 
још један нобеловац Жорес Алфјоров. Огромну 
част су нам указали и председници Владимир Пу-
тин и Нурсултан Назарбајев. Данас наша награда 
окупља више од 150 брилијантних умова. Сви ми 
заједно трудимо се да учинимо све да ова планета 
заиста постане много боље и племенитије место 
за живот – нагласила је Миланка Карић. Додала 
је да је вечерас са нама шест нових лауреата, заис-
та изузетних личности изванредних биографија и 
животних прича.
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Добитници награда Браћа Карић ове године су лауреати - 
Марилина Века, новинарка и књижевница из Рима. Она пожртвовано већ неколико деценија от-

крива јавности на Западу праву истину о животу Срба на Косову и Метохији. 
Вацлав Дворжак, чешки филмски и ТВ редитељ и политичког аналитичар, који је професионал-

ним документаристичким приступом у филму Отето Косово испричао судбину Срба на Космету о 
којој су многи ћутали или су приказивали искривљену слику

Жак Огар, пуковник и бивши командант француских специјалних снага на Косову и Метохији. 
Награду је добио за изразиту храброст, доброчинство према српском народу и за јачање српско-
француског пријатељства

У Турској, у Истанбулу, у конзулату Србије, на српској територији, у присуству конзула Иване 
Пејовић, Драгомир Ј. Карић уручио је награду Жељку Обрадовићу за изванредне резултате постиг-
нуте у југословенској, српској, европској и светској кошарци и подизању и очувању угледа Србије у 
свету.

Марилина Века Вацлав Дворжак
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Прослављени грчки музичар Антонис Ремос, који негује изузетно блиске односе са српским на-
родом, добитник је награде Браћа Карић у области културе и уметности. 

У програму су учествовали хор Ноктурно, Филхармонија младих Борислав Пашћан и Србски 
православни појци који су извели нумеру Црвен цвете а након говора захвалности лауреат Антонис 
Ремос отпевао је две песме, као знак захвалноси за значајно признање које је добио.

Жак Огар

Жељкo Обрадовић

Захи Хавас

Антонис Ремос
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Ансамбл „Жас – Стар” одржао Новогодишњи концерт у Коларцу

Ансамбл Жас – Стар (Младе звезде) настао у ок-
виру Казахстанског државног Универзитета умет-
ности, из главног града Казахстана, Нур-Султана 
(раније- Астана), наступио је препуној Свечаној 
дворани КОЛАРЦА, у среду, 11. децембра 2019, у 
19:00 часова. Талентовани и веома млади члано-
ви ансамбла Жас – Стар необичним репертоаром, 
традиционалним и модерним, уз духовиту пратњу 
покрета и глуме, одсвирали су и неколико српских 
композиција. Свакако су освојили срца и наше пу-
блике, јер се салом Коларца проламао аплауз после 
сваке нумере! Ансамбл свира на традиционалним 
инструментима као што су: домбра, кобиз, кобиз-
прима, шан кобиз, рок, шертер, хармоника дугме-
тара, флаута, саз сирнаи, кахон идруги. Са тако 
различитим тоновима и звуцима, изводе и казах-
станску и светску музику.

Карић фондација и Амбасада Републике Казахстан организовали су
НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОН КОНЦЕРТ БЕОГРАЂАНИМА,

 поводом отварања Амбасаде Републике Казахстан у Републици Србији у Београду
и Дана државности ове пријатељске нам земље. 

 11. децембар 2019.
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 Организацију концертапомогла је Карић 
фондација, уз свесрдну помоћ председни-
це Карић фондације, г-ђе Данице Б. Карић 
Стојилковић и г-ђе Миланке Карић, оснивача 
Карић фондације, којаје уједно већ трећи мандат 
Почасни конзул Републике Казахастан у Репу-
блици Србији. У име Карић фондације публици 
у Коларцу се обратио г-дин Драгомир Ј. Карић, 
саветник у Карић фондацији, народни посланик 
у Народној скупштини Републике Србије и по-
часни конзул Белорусије у Србији.

Концерту су присуствовали представници 
Амбасаде Републике Казахастан у Србији: Њ. Е. 
Амбасадор, г-дин Габит Сиздикбеков, Конзул и 
Први секретар Амбасаде, г-дин Алибек Кима-
нов, Саветник у Амбасади, г-дин Асен Кашкенов 
и Први секретар г-ђа Венера Исјекенова. 

Велико интересовање за концерт Младих 
звезда из Казахастана показали су својим при-
суством и многи добитници Награде Браћа 
Карић, велики број људи из света културе и 
уметности, високи званичници дипломатског 
кора и грађани Београда, од најстаријих, до 
најмлађих који су били са својим родитељима. 
Прелепо пријатељство две земље,два народа,ово 
несвакидашње концертно вече је претворило у 
незаборав!
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Хуманитарна акција „Сви смо ми Деда Мрaз”

Други пут по реду Карић фондација се одазва-
ла акцији „Сви смо ми Деда Мраз” у организацији 
Васпитно Образовног Система „КРЕАТИВНО 
ПЕРО”. Крај године је одлично време да учинимо 
добро дело и поручимо другима да је Нова Година 
идеална за нове почетке и радости. 

Прикупљеним поклонима обрадовани су 
корисници Дома за децу и омладину Вера 
Радивојевић из Беле Цркве, чланови Удружења за 
ментално недовољно развијена лица „Пинокио”, 
као и малишани из социјално угрожених породи-
ца тог региона. 

 20. децембар 2019.



27

 Такође је до малишана и њихових породица из општине Кнић, дојездио Деда Мраз на саоница-
ма, доносећи прегршт поклона. У сарадњи са Општином Кнић, у Дому културе уприличена је додела 
новогодишњих пакетића, којој су присуствовали и госпођа Маја Ковачевић из Врдила код Краљева, 
са својих једанаест малишана. А чари празника осетили су и малишани на Дечијем одељењу Кли-
ничко болничког центра у Крагујевцу. Идеја ове акције је да се најмлађима из угрожених друшт-
вених група пошаље порука да су важни и да неко мисли на њих. Заједничким снагама свих дона-
тора, пробуђен је дух даривања. Током трајања хуманитарне акције СВИ СМО МИ ДЕДА МРАЗ 
прикупљено је 3 тоне слаткиша, основних животних намирница и једна тона играчака , обуће, одеће, 
књига и школског прибора.

 Све што је прикупљено деца из Васпитно Образовног Система Креативно Перо су са пуно 
посвећености и љубави преточили у 500 Новогодишњих пакетића. 
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Породица Карић обележила крсну славу Свети Јован Крститељ

Породица Карић је на Богојављење, у кругу најближе родбине, пресецањем славског колача са 
патријархом српским Иринејом започела прославу крсне славе Светог Јована Крститеља, коју је са 
бројним гостима обележила 20. јануара. Званице су у Вили Јелена дочекивали Богољуб, Миланка, 
Драгомир, Славица и Зоран Карић, као и Оливера Карић Недељковић. У присуству многих значајних 
личности из културног и друштвеног живота Србије, амбасадора и представника дипломатског кора, 
патријарх Иринеј је одржао краћу беседу нагласивши у њој значај који својим примером јединства и 
слоге породица Карић пружа свима. Уваженој и честитој породици Карић, мојим драгим Пећанцима, 

19. јануар 2020.
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најсрдачније честитам крсну славу. Дивно је чути 
овај списак са именима чланова породице који је 
остатак некадашњег нашег живота када је поро-
дица имала по двадесет, тридесет чланова. На-
жалост, данас ништа није тако угрожено као по-
родица! Дужност и задатак наше Цркве и читавог 
друштва јесте да поврати улогу и значај породице, 
те прве школе у којој се стиче живот и знање за 
живот. Породица Карић је то очувала! – 

 Он је казао да породица Карић ове године 
први пут своју славу обележила без свог духов-
ног вође.

Мати Ангелину смо недавно испратили Го-
споду и она нас сада сигурно посматра из оно-
га света. Верујем да се радује што породица 
наставља да живи животом који су она и њен 
дивни супруг Јанићије поставили као темељ. 

Желим породици пуно успеха, а ово је донекле 
и велики доказ шта значи јака породица. Поро-
дица Карић спада у ред најјачих породица код 
нас. Познати су и угледни у целом свету. Нека им 
Господ да оно што желе, а Господ ће им дати оно 
што су и заслужили и као што видимо, Богу хва-
ла, Господ даје породици Карић свој благослов 
да успева у свим областима друштвеног и по-
родичног живота. Нека је срећна слава, да сла-
вите много година. Све на славу божију и сво-
га патрона Светог Јована Претече и Крститеља 
Господњег, на своју радост и радост свих нас. 
Живели на многаја љета! – 

 Карићи су одувек познати као чувари 
традиције и вредности породичног живота и 
слога, јер је породица била и биће најсигурније 
место. 





Сва представљена издања Карић фондације можете наручити преко броја телефона: 063/499999
или online наfacebook страницама: srecnaplanetashop и karicfoundation, на инстаграм страници srecnaplanetashop,

а остала продајна места су: књижара ПРЕСИНГ д.о.о, Карађорђева 71, Рача, књижара ВУЛКАН у ТЦ Ушће и свим ДЕЛФИ књижарама 
и Холистичка академија Маја Попов (Таковска 45а), остале информације можете добити на сајту

Карић фондације http://www.karicfoundation.com (цена поштарине није урачуната а плаћање се врши поузећем)
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Хероине Србије

Карић фондација се већ готово две деценије бави издаваштвом, чувајући на тај начин културно наслеђе 
своје земље. Величина, број и разноликост издавачких подухвата Фондације, доказ су да у традицији 
породице Карић јесте укорењена одговорност према држави и друштву.

Пажљиво бирани наслови које вам представљамо праве су културно – историјске ризнице стваралаштва.

Сва представљена издања Карић фондације можете наручити преко броја телефона: 063/499999
или online наfacebook страницама: srecnaplanetashop и karicfoundation, на инстаграм страници srecnaplanetashop,

а остала продајна места су: књижара ПРЕСИНГ д.о.о, Карађорђева 71, Рача, књижара ВУЛКАН у ТЦ Ушће и свим ДЕЛФИ књижарама 
и Холистичка академија Маја Попов (Таковска 45а), остале информације можете добити на сајту

Карић фондације http://www.karicfoundation.com (цена поштарине није урачуната а плаћање се врши поузећем)



Донирајте
 Донације у новцу се могу уплатити:  уплатом на динарски рачун  Комерцијалне банке, рачун број: 

205-6400-94, прималац: Карић фондација, сврха уплате: донација

Инструкције за донације у страној валути

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN USD 
 
Intermediary Bank / Correspondent Bank 
SWIFT – BIC: BKTRUS33 
Fed Wire ABA:  021001033 
Name: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS 
City, Country: NEW YORK,NY, UNITED STATES 
   
Account with institution / Beneficiary’s Bank
SWIFT – BIC: KOBBRSBG 
Name: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 
Street: Svetog Save 14 
City, Country: 11000 Belgrade, Republic of Serbia 
   
Beneficiary
IBAN/ Account Number: RS35205007080002980350 
Company name:  KARIĆ FONDACIJA 
Street: TERAZIJE 28 
City, Country: Beograd, REPUBLIC OF SERBIA 

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN EUR 
 
Intermediary Bank / Correspondent Bank 
SWIFT – BIC: DEUTDEFF 
Name: DEUTSCHE BANK AG 
City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY 
   
Account with institution / Beneficiary’s Bank
SWIFT – BIC: KOBBRSBG 
Name: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 
Street: Svetog Save 14 
City, Country: 11000 Belgrade, Republic of Serbia 
   
Beneficiary
IBAN/ Account Number: RS35205007080002980350 
Company name:  KARIĆ FONDACIJA 
Street: TERAZIJE 28 
City, Country: Beograd, REPUBLIC OF SERBIA 

Више информација на сајту www.karicfoundation.com


