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Писањем ове књиге желео сам да заокружим моје 
трилогијско посвећење проблему заборава, феномену 
ког сам у претходне две књиге („Народни будилник” и 
„Хероине Србије-Вековник”), квалификовао као наш 
највећи национални грех. Овог пута пажњу сам усме-
рио на давање личног доприноса толико неопходном 
умањену заборава према осведоченим српским прија-
тељима, странцима који су у различитим историјским 
периодима и различитим поводима долазили у нашу 
земљу, неки од њих боравили привремено, многи одлу-
чили да у њој остану до краја живота, а који су својим 
делима оставили неизбрисив траг у историји наше на-
ције и државе.
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Намена „Споменара” је да се утисне „жиг” и дух ко-
лективног „памћења” на „странце” који су својим делима 
ушли у нашу националну историју, али су заборављени, 
потиснути или „ретуширани”. „Споменар” аутора Дра-
гана М. Милошевића постаје аутентично и „живо” сведо-
чење и читаоцу се нуди као историјски и национални дар 
и као морални дуг.
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Свака књига коју издаје Карић фондација је брижљив 
одабир аутора и дела како из српске културе тако и 
цењених уметника и ствараоца из региона, Европе и Све-
та. Ако смо одговорни према народу и држави као поје-
динци и не препуштамо забораву сва духовна добра једног 
друштва, једне нације, тада смо на сигурноj и чврстој 
степеници на путу за вечност. Дакле нека ова књига буде 
сведочанство и белешка у времену која је данас пред вама, 
а сутра и убудуће пред вашим потомцима. 
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Белешка у времену
Загледана у велике српске задужбинаре породица 

Карић је још давне 1979. године основала Социјални са-
вет у Пећи који је временом прерастао у Карић фонда-
цију са визијом трајања у далекој будућности. Данас је 
фонд-ација модерна институција која гради мостове са 
народима света, а истовремено чува традицију Срба.

Преко четрдесет година водимо се идејом да сачува-
мо своје корене и добра материјалне и духовне културе 
нашег народа. Дубоко верујемо да је очување писма, јези-
ка, историје и културне баштине најсигурнија и најбоља 
врста промоције једног народа. Док живи матерњи језик, 
док живи историја, уметност и традиција, жива је и бри-
га о националном идентитеу нашег народа. Свака књига 
коју издаје Карић фондација је брижљив одабир аутора 
и дела како из српске културе тако и цењених уметника 
и ствараоца из региона, Европе и Света. Ако смо одго-
ворни према народу и држави као појединци и не препу-
штамо забораву сва духовна добра једног друштва, једне 
нације, тада смо на сигурноj и чврстој степеници на путу 
за вечност. Дакле нека ова књига буде сведочанство и бе-
лешка у времену која је данас пред вама, а сутра и убудуће 
пред вашим потомцима.
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