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Л Е  Т О  П И С  С У Р  Ф О  В А  Њ А

Ју л–ав густ

na rod ni mu zej.rs 

На род ни му зеј у Бе о гра ду је му зеј ком плек сног ти па по све ћен 
за шти ти, ин тер пре та ци ји и про мо ци ји сло је ви тог, мул ти кул тур ног 
на сле ђа цен трал ног Бал ка на и Евро пе – кул ту ра од пра и сто ри је 
до да нас – кроз ар хе о ло шку, ну ми зма тич ку и умет нич ку гра ђу. 
Му зеј при ку пља, чу ва, шти ти на осно ву прин ци па пре вен тив не 
за шти те, уна пре ђу је зна ња. Он ту ма чи исто риј ске и са вре ме не 
кул ту ре и на ци о нал ни иден ти тет, ка ко би они слу жи ли као из вор 
са зна ња и ак ти ван цен тар уче ња у за јед ни ци и окру же њу. У На род
ном му зе ју у Бе о гра ду на ла зи се пре ко 400.000 ар хе о ло шких, исто
риј ских и ну ми зма тич ких пред ме та, де ла при ме ње не умет но сти 
и умет нич ких оства ре ња, фонд ста ре и рет ке књи ге, као и из у зе тан 
ар хив до ку мен тар не гра ђе.

ar tie.rs 

Кре а тив ни цен тар AR TIE ра ди на ин тер на ци о нал ној раз ме ни 
дру штве но ан га жо ва них иде ја и кул тур ном удру жи ва њу, са ци љем 
да ути че на раз вој кул тур ноумет нич ке сце не и ње но про мо ви са ње 
у зе мљи и ре ги о ну. Кроз ор га ни зо ва ње кул тур них и умет нич ких 
ма ни фе ста ци ја, про мо ци ју умет нич ких и ди зај нер ских ра до ва, 
ре а ли зо ва ње кре а тив них и еду ка тив них про је ка та, као и кроз из
да ва ње штам па них и вир ту ел них пу бли ка ци ја ко је се ба ве кул ту
ром, умет но шћу и ди зај ном, AR TIE по кре ће и про мо ви ше кре а
тив не иде је и про јек те.
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bo o kvar.rs 

Bo o kvar, ма га зин за про мо ци ју чи та ња је сим па тич на стра
ни ца, чи ји кре до гла си „Ми ни смо екс пер ти, ми са мо во ли мо да 
чи та мо”. Упр кос тој скром но сти, у је да на ест бро је ва овог ин тер нет 
ма га зи на, чи ја се ар хи ва на ла зи у ПДФ фор ма ту, мо же те про на ћи 
мно штво ква ли тет них књи жев них при ка за, ин тер вјуа са до ма ћим 
и стра ним пи сци ма, ин фор ма ци је о свим ак ту ел ним де ша ва њи ма 
у срп ском из да ва штву... Ту су и ин фор ма ци је за љу би те ље стри па, 
књи жев не пи кан те ри је, не ко ли ко ле пих фо тога ле ри ја... Украт ко, 
ме сто са ко јег се вре ди упу сти ти у чи та лач ке пу сто ло ви не. 

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ




