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По тре ба за ин тер ак ци јом, бо љом до ступ но шћу и не ком вр стом 
не фор мал ни јег при сту па учи ни ла је да го то во све кул тур не ин
сти ту ци је, осим на ин тер нет сај то ви ма, свој рад пре зен ту ју и на 
дру штве ним мре жа ма. На тај се на чин ус по ста вља ди на ми ка ко ја 
је нео п ход на у сва ко днев ном де ље њу ве сти, про сле ђи ва њу ин фор
ма ци ја за ин те ре со ва ни ма и по тен ци јал но го то во бес ко нач ном 
ши ре њу ути ца ја. Сто га ће мо ово га пу та пред ста ви ти две стра ни
це на нај по пу лар ни јој дру штве ној мре жи у нас, на Феј сбу ку.
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На стра ни ци на ше на у глед ни је кул тур не ин сти ту ци је мо же те 
се ин фор ми са ти о свим де ша ва њи ма ко ја се зби ва ју у згра ди у Ули ци 
Ма ти це срп ске бр. 1. Пра во вре ме не не на ја ве кон це ра та, пре да ва ња, 
из ло жби, про мо ци ја књи га, бо га те фо тога ле ри је са свих на ве де них 
де ша ва ња... пра ва су ме ра за сва ко днев но дру же ње са Ма ти цом.

www.fa ce bo ok.co m/Из бо ри мо се за Ле то пис

Ре ал на прет ња од га ше ња нај ста ри јег жи вог књи жев ног ча со
пи са у Евро пи, Ле то пи са Ма ти це срп ске, учи ни ла је да се за са мо 
не ко ли ко да на на стра ни ци „Из бо ри мо се за Ле то пис” оку пи ви ше 
од 1500 љу ди спрем них да да ју свој до при нос очу ва њу ча со пи са 
ко ји има не про це њив зна чај за иден ти тет срп ског на ро да. На стра
ни ци ко ја је по ве за ла љу де из свих де ло ва на ше зе мље, све сне да 
пи та ње Ле то пи са ни је од зна ча ја са мо за Но ви Сад или Вој во ди
ну, мо же те про на ћи ар хи ву тек сто ва ко ји се ба ве овом из у зет ном 
те мом, те ви де ти ко је кон крет не ко ра ке пред у зи ма ју ње ни чла но ви 
у од бра ни Ле то пи са Ма ти це срп ске. 
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