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Фондација „Браћа Карић” и ове године је доделила Награде по двадесет и пети, јубиларни пут, ствараоцима, визионарима, 
хуманистима; људима који својим делима стварају једну бољу будућност Србије, Европе и Света! 

Свечаност уручења Награда одржана је у понедељак 19. септембра 2022. године у Народном позоришту на великој сцени.

Фондација Браћа КарићФондација Браћа Карић
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• Фондација Браћа Карић на
 65. Међународном сајму књига
 у Београду

• Јубиларна 25. додела
 Награде „Браћа Карић”

• 25 година споменика српском    
 трубачу у Гучи: симбол културне
 традиције и породичногокупљања

• Донација вртићу „Цицибан”

• Успешна реализација хуманитарне
 Ускршње аукције 2022. у сарадњи 
 са децом и родитељима

• Фондација „Браћа Карић”
 свечано промовисала књиге
  „Пејзажи душе” и  „Вучије срце”,
 ауторке Марије Лине Веке
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Драги пријатељи, 
Када прелистам странице историје и живота и саберем 

све историјске и друштвене прилике, које признаћете ни 
мало нису били лаке, ни једноставне, како за нашу земљу, 
тако и на планетарном нивоу, видим време великих искушења 
и страдања. Свако од нас има личну причу о свом путу, ја 
дубоко верујем да је протекло време послужило да сви духовно 
порастемо, да ојачамо или повратимо веру у људе у доброту 
у Господа пре свега. И баш у тренутку када смо помислили 
да је дошло време опоравка и благостања, опет су почеле да 
се испусују најсуровије странице историје, подела, разлика, 
неразумевања, немира...

Зашто вам ово говорим, јер у свим овим приликама или 
боље речено неприликама, наша Фондација остаје да одолева 
стубу времена и историјски бурним приликама. Остаје и 
расте наша Фондација и ево је већ је напунила 45 година, слави 
јубилеј, данас већа и значајинија, чини ми се више него икада. 
Давно је ова Фондација прерасла, нас, нашу породицу, осниваче 
и постала независна институција, једна тврђава стабилна и 
снажна подупрта величанственим подвизима и делима.

У сусрет Новој години желим да се захвалим, вама драги 
пријатељи који сте били са нама свих ових 45 година. Хвала вам 
што сте веровали у нас у нашу Фондацију, што смо заједно 
прошли и проживели ових скоро пола века, покушавајући да 
створимо бољу будућност за будуће нараштаје.

Визија мог оца Богољуба данас, слободно могу рећи, је 
оставрена. Ова Фондација, остаје у аманет нама и нашој деци, 
унуцима, праунуцима, сада је одрасла довољо да може да буде 
независна и слободна и да траје на понос нашег презимена и 
наших наследника, бар још сто година.

Драги пријатељи, још једном хвала вам на подршци, на 
истрајности, на вери, хвала вам што у нашој Фондацији 
препознајете истинске вредности и подржавате најдубљи 
смисао људског постојања, да заједно стварамо лепшу бољу и 
племенитију будућност за нашу децу.

НА МНОГАЈА ЉЕТА
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Драги пријатељи,
годину иза нас ћемо памтити пре свега по великим
животним радостима, реализованим пројектима,

оствареним плановима и малим и велики постигнућима.
Свим срцем се радујемо новим подухватима, подвизима

и циљевима које смо поставили пред нас, наше компаније,
породицу у предстојећој 2023. години. Хвала вам што  

пратите и подржавaте рад наших компанија и наше
напоре да заједно градимо и стварамо бољу будућност

за нашу децу. Хвала вам што у раду наше породичне
Фондације препознајете наша залагања, јер посвећеност

доброчинитељском раду јесте неопходна данас више него
икад. У ове благданске дане сви заједно треба да се

помолимо да нам Господ подари љубав, радост, доброту,
међусобно разумевање и узајмно поштовање. Да не

заборавимо на благотворност и исцељитељску
моћ праштања и лепоту истине.

Срећнe новогодишњe и божићнe празнике
желе вам

Миланка и Богољуб са породицом Карић

Породица је најсигурније место!
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Уз традиционалне звуке фанфара, 

церемонија свечаног отварања сај-

ма књига почела је наступом музич-

ке уметнице Лене Ковачевић и „Му-

зичке радионице Мари Мари”, који су 

извели свечану песму  писца и просве-

титеља Доситеја Обрадовића „Вос-

тани Сербије”. Почетак рада ове кул-

турне манифестације озваничио је 

књижевник Душан Ковачевић.

Фондација Браћа Карић на 
овогодишњем 65. Међуна-
родном сајму књига у Бео-

граду с поносом је представила 
неколико нових издања домаћих и 
страних аутора. Такође је читалач-
кој публици омогућила и дружење 
са ауторима, као и потписивање 
књига, како и доликује оваквим 
свечаностима посвећеним писаној 
речи.

Као и до сада издавачка де-
латност Фондације базира се на 
брижљивом одабиру домаћих и 
страних аутора, уметника и ства-
раоца из земље, региона, Европе 
и света.

У години јубилеја, прославе 45 
година хуманитарног рада Фон-
дација остаје доследна очувању и 
неговању наших корена, обичаја, 
језика, писма. Велика фотомоно-
графија, „45 година хуманитарног 
рада” коју је приредила Драгана 
Марковић је издање саставље-
но од четири књиге и чини збир 
вишедеценијске хуманитарне де-
латности ове институције, која не-
гујући доброчинство, поштујући 
културу, уметност и достигнућа 
других – друштва, нације и поједи-
наца, не препушта забораву , ма-
теријална и духовна блага културе 
нашег народа.

Едиција „Пријатељи 
Србије” поред три насло-
ва која су до сада издата 
, „Европа је скончала у 
Приштини”, аутора Жака 
Огара, „Вучије срца” и 
„Пејзажи душе”, ауторке 
Марије Лине Веке, ове 
године додата су још два 
нова издања која поново 
потписује ова италијан-
ска списатељица и но-
винарка, борац за људка 
права. „Изгубљено Косово” 
и „Косово и Метохија, 
повратак је немогућ” 
предстваљају збир њених 
искустава, познанстава 
разговора, истраживања 
и живота са житељима 
у српским енклавама. 
Оне су својеврсно сведо-
чанство једног странца 
жељног истине и правде, 
који показује огромно по-
штовање и љубав према 
Србији и српском народу.
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Поред старих издања „Ја сам најбоља старија сестра”, „Ја сам набољи старији брат”, „За моју
тетку”, „За мог ујака”, „За моју баку”, „За мог деку”, на штанду Фондације промовисане су

и књиге „За мог тату”, „За моју маму” и „Божићна бајка”, ауторки Дане Карић и Оље Петровић.

На промоцији књиге „Срби на 
Косову и Метохији у 20 и 21. веку” 
аутора Драгослава С. Ћетковића, 
говорило се о значају прикупље-
них, више од 600, биографија свих 
оних људи који су дали значајан 
допринос развоју ове покрајине 
и који су својим животом и радом 
обележили време у коме су живели.

На овој промоцији говорили су 
народни посланик Драгомир Ј. Ка-
рић, проф. др Радивоје Паповић, 
главни уредник ове књиге као и сам 
аутор проф. Ћетковић.

На промоцији су говорили Ми-
ланка Карић, психолог Александар 
Стевановић и психолог Оља Петро-
вић. Ови наслови у оквиру едиције 
Срећна планета – породично благо, 
намењени су за најмлађе читаоце 
који се кроз различите задатке и иг-
рице повезују са својим најмилији-
ма, стварајући тако јединствене 
успомене. Овом приликом у госте 
су нам дошли васпитачи и деца из 
„Прихватилишта за децу, Београд” 
са руководиоцем Данијелом Стајко-
вић и својим присуством улепшали 
промоцију.
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Завршна промоција на штанду 
Фондације Браћа Карић била је за 
књигу Интервјуа Богољуба Карића 
„Богољуб Карић – Снага Србије II – 
Интервјуи 2013 – 2022. године”. Ова 
збирка је наставак прве књиге ње-
гових интервјуа у коме су сабране 
изјаве и разговори од 1997–2007. 
године. О књизи су говорили, на-
родни посланик Драгомир Карић, 
дипломата и бивши амбасадор у 
Русији Срећко Ђукић, новинар, 
публициста и бивши амбасадор 
Драган Бисенић, професор Мили-
воје Павловић, некадашњи главни 
уредник листа „Вечерње новости” и 
новинар Мирко Стаменковић и но-
винар и писац Вања Булић.

Читалачкој публици 
такође понуђена су и бројна 
ранија издања Фондације, као 
што су „Споменар вечним срп–
ским пријатељима”, и „Херои-
не Србије – вековник” аутора 
Драгана Милошевића, три 
књиге аутора Срећка Ђукића, 
„Последња руска сага” и „Нова 
руска сага” и „Путовање по 
Јанисеју”. …
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Фондација „Браћа Карић” и ове годи-

не је доделила Награде по двадесет и 

пети, јубиларни пут, ствараоцима, 

визионарима, хуманистима; људи-

ма који својим делима стварају једну 

бољу будућност Србије, Европе и Све-

та! Свечаност уручења Награда одр-

жана је у понедељак 19. септембра 

2022. године у Народном позоришту 

на великој сцени.

Kолико је престижна ова 
традиционална на-
града, за коју сваке 

године влада велико 
интересовање јавности, 
сведоче само нека од 
блиставих имена еми-
нентних лауреата: Влади-
мир Владимирович Путин 
– председник Руске федера-
ције, Нурсултан Назарбајев – бивши 
председник Р. Казахстан, Валентина 
Ивановна Матвијенко – Председ-
ница горњег дома Парламента Ру-
ске федерације, Патријарх српски 
господин Павле, Патријарх српски 
господин Иринеј, Патријарх Мос-
ковски и целе русије Алексеј ИИ, 
врховни рабин Исак Асиел, Хаџи 
Хамдија ефендија Јусуфспахић, 
сестринство Пећке патријаршије, 
нобеловац – Петер Хандке, нобе-
ловац – Алферов Жорес Иванович, 
Академик Јевгениј Максимович 
Примаков – бивши премијер Русије, 
Академик Јуриј Сергејевич Осипов 
– дугогодишњи председник Руске 
академије наука, Мартин Лутер 
Кинг ИИИ– борац за људска пра-
ва, Естер Куперсмит – амбасадор 
добре воље УНЕСЦО-а, Волт Богда-

нич – добитник три Пули-
церове награде, Жан 

Кристоф Буисон – но-
винар и публициста, 
који се бавио објек-
тивним извешта-
вањем о догађајима 

током рата у бившој 
Југославији, Никита Ми-

халков, Емир Кустурица, 
Марина Абрамовић, Академик Вла-
димир Величковић, Академик Љу-
бомир Симовић, Светислав Божић, 
Синиша Ковачевић, Данило Бата 
Стојковић, Љубивоје – Љуба Тадић, 
Велимир Бата Живојиновић, Олга 
Оља Ивањицки, Бора Дугић, Новак 
Ђоковић, Дечја фондација Група 7 
коју су чинили: Владе Дивац, Жарко 
Паспаљ, Зоран Савић, Александар 
Ђорђевић, Предраг Даниловић, 
Жељко Ребрача и Дејан Бодирога, 
Драган Џајић, Јасна Шекарић као 
и сви спористи добитници медаља 
на олимпијским и параолимписј-
ким играма 2012. и 2016. године… 
Више од 150 блиставих имена, до-
брочинитеља, стваралаца, науч-
ника, уметника чине данас велику 
породицу лауреата окупљених око 
Награде „Браћа Карић”.

„Пожелео сам да ство-
рим још једну генерацију 
величанствених умова, 
наших савременика који 
свој рад, свој живот, сву 
своју снагу несебично по-
клањајују својој отаџбини. 
Тако се у мени још пре три 
деценије родила идеја о 
Награди чији ће лауреати 
бити златна слова једне 
другачије историје Србије. 
Они су светионици на мапи 
Европе и света. Они су, 
после свих ових година, по-
родица великана окупљена 
око Награде „Браћа Карић” 
– Богољуб Карић, оснивач 
награде Карић Фондација.
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За јачање демократије, мира, сарадње и пријатељства 
међу народима лауреат је:

 – Милан Кучан – за афирмацију филозофије политичког 
дијалога, истрајност у примени етичих начела једнакости и 
равноправности и заслуге у обнови и неговању плодотвор-
них кооперација унутар европског политичког простора.

Награде „Браћа Карић” за 2022. годи-
ну додељене су истакнутим личностима за 
највећа достигнућа у следећим областима:

За културу и уметност, лауреати су:

– Слобода Мићаловић – за одважност 
и непосредност у уметничкој комуникацији 
и проницљивост и шарм у креирање савре-
мених светова глумачке игре и Војин Ћет-
ковић – За јединствен уметнички израз који 
одаје карактер достојанства и моћи, егзис-
тенцијалне истине изговорене са сцене и ле-
гендарне интерпретативне подухвате у теа-
тарској, филмској и телевизијској уметности.

За научни и истраживачки рад, лауреати су:

– Проф. др Драган Шварц (Schwarz) – за 
допринос у осавремењивању принципа ле-
чења, оснаживању свести о моделима пре-
венције и подстицај интердисциплинарном 
приступу унапређењу знања

– Проф. др Небојша Тасић – за пос-
већеност принципима савремене бриге о 
здрављу, едукацији и унапређењу медицин-
ских протокола и за темељни допринос раз-
воју научне мисли код нас и у свету.
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За спорт лауреати су добитници медаља 
на Олимпијским и Параолимпијским играма 
у Токију 2021. године за светски успех, до-
принос српском спорту, подизању и очувању 
угледа Србије у свету.

– Олимпијци: Милица Мандић, Јована 
Прековић, Тијана Богдановић, Дамир Ми-
кец, Зураби Датунашвил, Миленко Себић, 
Ватерполо репрезентација Србије, Женска 
одбојкашка репрезентација Србије и Баскет 
репрезентација Србије

– Параолимпијци: Нада Матић, Борислава Перић Ранковић, Драган Ристић, Здравко Савановић, Ласло 
Шурањи и Жељко Димитријевић.
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25 година споменика српском 

трубачу у Гучи: симбол културне 

традиције и породичног окупљања

Споменик трубачу у драгачев-
ској Гучи трајни је дар Фонда-
ције Браћа Карић Србији и ње-

ном традиционалном и културном 
наслеђу

Како се подсећа, Фондацији 
још крајем прошлог века било је 
јасно да Србија треба да почне да 
штити своју народну традицију и 
да се везује за оне вредности које 
су дубоко проткане у националној 
култури и обичајима.

Уз свест о значају очувања на-
ционалног идентитета, оснивачи 
Фондације Браћа Карић одлучили 
су да материјализују симбол Дра-
гачевског сабора трубача у Гучи, 
израдом монументалне скулптуре 
која ће трајно остати обележје све-
га онога што сабор трубача заиста 
чини.

Фондација Браћа Карић је 
1998. годиде, заједно са Општи-
ном Гуча и Удружењем архитеката 

Ове године на недавно 
одржаном 61. Драгачев-
ском сабору трубача у 
Гучи испред споменика 
српском трубачу народ-
ни посланик Драгомир 
Карић је са унуцима Фи-
липом и Моником Мар-
таћ уручио статуету 
„Драгачевски победник”, 
првој труби 2022. побед-
нику Елвису Бајрамовићу 
из Бојника.
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Сретен Карић је био 
присутан на скоро сваком 
Сабору до своје преране 
смрти, пружао подршку 
свим такмичарима и зајед–
но са победницима делио 
радост приликом уручи-
вања статуете „Драга-
чевски победник”.

Као иницијатор и донатор, Фондација је финансира-
ла израду скулптуре и прихватила уређење постамен-
та и целокупног главног трга у Гучи. Споменик трубачу 
открили су Миланка и Богољуб Карић 23. августа 1998. 
године.

Србије, расписала конкурс за умет-
ничку скулптуру „Драгачевска тру-
ба”. Уметник Велимир Каравелић је 
освојио прву награду, а мајсторска 
ливница вајара Зорана Кузмано-
вића је израдила скулптуру драга-
чевског трубача.

Миланка Карић је нагласила да 
„Шкотланђани имају гајдаше, Шпан-
ци гитаристе, а ми Срби трубаче”, 
истичући да труба „вековима доче-
кује и испраћа, радује се и плаче, 
успављује и буди”.

Од тада до данас, сваке године 
представник Фондације Браћа Ка-
рић уручује почасну статуету драга-
чевског трубача најбољем уметнику 
трубачу Сабора.
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После тога, народни посланик Драгомир Карић је, у име Фондације, 
на себе преузео лепу дужност да сваке године додели признање 
најбољем трубачу, победнику Сабора.

Како Фондација истиче споменик српском трубачу у Гучи није само 
пиједестал на коме се додељују признања најбољим уметницима на 
фестивалу, већ је постао и место сусрета.

Место окупљања чланова породица које се налазе у расејању са 
својим најближима у Србији. Место где се фотографијама и видео 
снимцима бележе прве младалачке љубави, веридбе, свадбе, крштења 
деце и сва друга породична окупљања и прославе.

Такође, протеклих четврт века професори и студенти универзитета 
и академије уметности Браћа Карић редовно позивају своје колеге из 
европе и света да буду њихови гости на Драгачевском сабору трубача.

Уз подршку Фондације Браћа Карић, наводи се „све то остаје 
записано за историју и за памћење Србије и њеног народа, али и свих 
оних из света који долазе да сваке године доживе наше традиционално 
гостопримство, топлину звука и душу српске драгачевске трубе.”

Статуету „Драгачев-
ски победник”, уручивали 
су најчешће чланови поро-
дице Карић, али и значајна 
имена наше културе, про-
фесор етномузикологије 
Драгослав Девић, сарадник 
Фондације Браћа Карић на 
многим пројектима, Оли-
вера Катарина, Мирјана 
Карановић, Бора Дугић, 
Јелица Сретеновић, Јели-
савета Карађорђевић и 
многи други.
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Захваљујући донацији породице Ка-

рић која је данас 30. маја 2022. годи-

не, вртићу „Цицибан” у Крагујевцу, 

донирала новчана средства, сређена 

је зелена површина дворишта у коме 

се свакодневно играју малишани ове 

установе. 

Поред овога Фонда-
ција „Браћа Карић” деци је 
припремила сто пакетића 
а библиотеци поклонила 
издања своје издавачке 
делатности. У име зах-
валности руководиоци 
вртића су на име Симона, 
Филипа, Монике, Симоне и 
Максима уручили Данијели 
Карић Милеуснић и Ивану 
Милеуснићу захвалницу за 
овај подухват.
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Васпитно-образовни систем Креатив-
но перо у сарадњи са Асоцијацијом роди-
теља је успешно реализовао још једну у 
низу хуманитарних акција.

У сусрет предстојећим ускршњим праз-
ницима, у прелепом амбијенту Креати-
вног пера у Толстојевој 58 одржана је Ху-
манитарна ускршња аукција.

Успешна реализација хуманитарне 
Ускршње аукције 2022. у сарадњи 

са децом и родитељима

Oвогодишња донација је прикупљена са циљем да 
се помогне породица Анђеловић из села Радов-
ница, као и породица Михајловић из села Топлац 

у близини Врања.

Са великим задовољством Креативно перо 
објављује да је на овогодишњој успешно реализованој 
ускршњој аукцији прикупљено 842.550,00 динара 
рсд, од чега је 138.000,00 рсд уплаћено онлајн путем, 
директно на жиро рачун госпође Љубице Анђеловић, 
корисника овогодишње донације. Од прикупљених 
средстава, обезбедиће се део материјала за изградњу 
њиховог новог дома, и шпорет смедеревац за породицу 
Михајловић из села Топлац у близини Врања.

Као и ранијих година, Ускршњу аукцију подржала 
је Фондација Браћа Карић, СрбијаДанас, хуманитарна 
организација Нађи Ралула, цвећара Ивона, Хајп ТВ, К1 
телевизија, Мима торте & колачи, и многи други.

Позивамо све људе доброг срца да се прикључе 
акцији прикупљања средстава за куповину 
материјала неопходних за изградњу куће породице 
Анђеловић уплатом на жиро рачун Љубинке 
Анђеловић, Радовница бб: 200-117215091-22.

Још једном смо успели да заједничким снагама 
афирмишемо праве вредности које су друштву данас 
преко потребне – хуманост и солидарност.

Тим ВОС Креативно перо се свим учесницима захваљује на учешћу и доброј вољи да се 
још једна у низу хуманитарних акција успешно реализује!
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Једна од најстаријих активности у раду Фон-
дације „Браћа Карић” била је Хуманитарна 
аукција ускршњих јаја, која се организовала уз 
велику помоћ Галерије „Перо” која је окупља-
ла најзначајније уметнике. Ова акција имала 
је традицију одржавања у периоду од 1992. 
до 2005. године.

Изложба уметнички
осликаних ускршњих јаја

Повезујући уметност и хуманост, фондација је из 
године у годину исписивала културни портрет 
Београда и читаве земље. Својим културним 

активностима штитила је уметност и истицала ре-
номиране као и младе ствараоце. Чувајући од забо-
рава нашу традицију, славећи Ускрс овом аукцијом 

прикупљана су средства за помоћ свима којима је 
она била неопходна. Погледајте део ове занимљиве 
колекције а све учеснике можете упознати листајући 
каталоге из 2003., 2004. као и 2005. године. Кликом 
на сваки експонат можете уживати у свим њиховим 
делима.

Ако сте на мобилном уређају или желите приказ у пуном екрану посетите сајт: 
https://360serbia.com/virtuelne-setnje/bk/uskrs/
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У петак 25. фебруара, Фондација 
„Браћа Карић” је одржала промо-
цију још два нова наслова ауторке 
Марије Лине Веке ,„Пејзажи душе” 
и „Вучије срце”.

Обе књиге су потврда двадесето-
годишњег пожртвованог рада ау-
торке на откривању истине о жи-
воту Срба на Косову и Метохији.

Из њених разговора са Србима 
на Косову и Метохији, пого-
тово са породицама отетих, 

које сматра позваним пре свих 
других да говоре ”о такозваној 
државности Косова донетој НАТО 

бомбама,” настале су четири књи-
ге: „Изгубљено Косово”, „Пејзажи 
душе”, „Затвор под отвореним не-
бом” и „Вучје срце”. Исповестима о 
терору и страдању, али и опстанку 
Срба на КиМ, у књизи „Вучје срце” 

додаје судбине четворице Срба: 
лекара, инжењера, професора и 
сељака, чији су органи завршили у 
другим људима.

Марија Лина Века је желела да 
сазна истину о тешким злочинима 

Фондација „Браћа Карић”
свечано промовисала књиге

 „Пејзажи душе” и „Вучије срце”, ауторке Марије Лине Веке

О књигама на промоцији поред ауторке говорили су и Веселин Џелетовић, председник Удружења 
писаца „Поета”, новинар и књижевник по чијем се делу „Српско срце Јоханово” ускоро снима филм 

и проф. др Владимир Џамић, политиколог и ректор Алфа БК универзитета.
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Марија Лина Века 
(Maria Lina Veka) новинар је 
и публициста са дипломом 
Римског универзитета La 
Sapienza и специјализа-
цијом у Ватиканском тај-
ном архиву из палеогра-
фије. Од 1993. њена пажња 
је усмерена на војне акције 
и етничке сукобе. Пратила 
је Мисију Ибис у Сомалији, 
а од 1999. бави се „балкан-
ским сценаријем”. Њене 
књиге „Скандал Сомалија – 
Анатомија једне лажи”, те 
„Моро је могао да се спасе” 
– поука су о улози новинара 
у савременом друштву. 
Председник је непрофитне 
организације, која у са-
радњи са пројектом „Арка 
мира”, који је подржао и 
Унеско, помаже различи-
тим мировним пројекти-
ма да заживе, а исто тако 
организује хуманитарну 
помоћ српским енклавама 
на Косову и Метохији.

Присутне је најпре у име породице и испред Фондације 
поздравила Данијела Карић Мартаћ, која је том пирликом 
рекла:

„Уважена даме и господо драги пријатељи, драга 
Марија, велика ми је част и задовољство да вас у име 
породице и испред наше Фондације поздравим и пожелим 
добродошлицу. Наша Фондација се више од 40 година води 
идејом очувања духовне и материјалне културе нашег 
народа, а посебно радимо на очувању нашег писма и језика.

Част нам је да ћемо вам данас представити још два 
брижљиво бирана наслова, наше добитнице Награде БК, 
Марије Лине Веке. Ове књиге су део едиције ПРИЈАТЕЉИ 
СРБИЈЕ. Ова едиција ће вам представити ауторе који 
показују огромну љубав и поштовање према Србији и 
српском народу. То су људи као наша Марилина Века, храбри 
да кажу истину и зато им од срца хвала што стварају 
веродостојну и лепшу слику Србије у Свету.

Хвала вам Марилина на свему што сте чинили и што 
чините за Србију и српски народ!”

против Срба на Косову и Метохији, 
смела да је пренесе даље, и била 
храбра да се за њу бори. За ту 
истрајност у основним принципима 
сопствене професије, за витешки 
однос према истини – Фондација 
„Браћа Карић” Марилини Века 
додељује Награду ”Браћа Карић” за 
изузетна достигнућа у новинарству.
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Љубинка

Награда БК 2006-2011

Хероине Великог рата

Постскриптум

Аутопортрет
Уроша Предића

Награда БК 2012-2021

Судбина
најмлађег каплара

Роман с 
постскриптумом

Милан Предић

Песме и игре КиМ

Сурови марш смрти

Нурсултан Назарбајев

Зоран Павловић

Антологија ЦД

Трилогија I Св. Рат

Хероине Србије
- Вековник

ФОНДАЦИЈА БРАЋА КАРИЋ

Фондација Браћа Карић 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.
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Споменар вечним
српским пријатељима

Си Ђинпинг
снага Кине

Пејзажи душе

Срби Босне и
Херцеговине у XIX веку

Богољуб Карић
снага Србије

Красна Москва
Нова руска сага

Вучје срце

Богољуб Ј. Карић - Снага 
Србије II - интервјуи

ФОНДАЦИЈА БРАЋА КАРИЋ

Сва представљена издања Фондације Браће Карић можете наручити преко броја телефона: 063/499999
или онлине на фацебоок страницама: srecnaplanetashop и karicfoundation, на инстаграм страници

srecnaplanetashop, а остала продајна места су: књижара ВУЛКАН у ТЦ Ушће
и свим ДЕЛФИ књижарама, остале информације можете добити на сајту Фондације Браће Карић

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

Карићи
снага породице

Красна Москва
Последња совјетска сага

Косово и Метохија,
повратак је немогућ

Филигранска душа

Путин
снага Русије

Европа је скончала
у Приштини

Изгубљено Косово?

Срби на Косову и 
Метохији у 20. и 21. веку
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Ја сам најбољи старији брат!

За мог ујака

За моју баку

За мог тату

ЕДИЦИЈА

Ја сам најбоља старија сестра!

За моју тетку

За мог деку

За моју маму

ФОНДАЦИЈА БРАЋА КАРИЋ
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Моја божићна банка

Како заволети себе lux издање

Срећна Планета - кувар - Рецепти за живот lux

Срећна Планета - кувар - Рецепти за живот

ФОНДАЦИЈА БРАЋА КАРИЋ

Како заволети себе

Путовање по Јенисеју,
путовање на Северни пол

Слободне птице
лете високо

Бојанке - Алфи

Планер

Мој први лексикон

Лексикон мога живота

Бојанке - Мандале

Сва представљена издања Фондације Браће Карић можете наручити преко броја телефона: 063/499999
или онлине на фацебоок страницама: srecnaplanetashop и karicfoundation, на инстаграм страници

srecnaplanetashop, а остала продајна места су: књижара ВУЛКАН у ТЦ Ушће
и свим ДЕЛФИ књижарама, остале информације можете добити на сајту Фондације Браће Карић

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


