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Л Е  ТО  П ИС  С У Р  ФО  ВА  ЊА

sr bi ja i ki na.rs 

Нај у ти цај ни ји до ма ћи ме диј ко ји пра ти са рад њу Ср би је и Ки не је 
сајт sr bi ja i ki na.rs . Ре пу та ци ју је дин стве ног и нај у ти цај ни јег ме ди ја сте-
као је ра зно вр сним са др жа ји ма, ба ве ћи се днев но по ли тич ким те ма ма, 
али и стра те шким пи та њи ма зна чај ним за еко ном ски раз вој, као и дру-
штве ну и кул тур ну са рад њу две зе мље. Пре ма оце на ма вер не и све број-
ни је чи та лач ке пу бли ке, вред но сти ко је пра те име „Ср би ја и Ки на” и 
ко је су ути ца ле на по ве ре ње код чи та ла ца су по у зда ност, ква ли тет, објек-
тив ност и кри тич ност у из ве шта ва њу и ана ли за ма.

Ме диј је у при ват ном вла сни штву не ко ли ко ак ци о на ра и ни је по ве-
зан са би ло ко јим по слов ним ни по ли тич ким кон гло ме ра том у Ср би ји, 
а у свом уре ђи вач ком при сту пу ја сно раз ли ку је пла ће не ре кла ме и ПР 
тек сто ве од соп стве не про дук ци је.

За хва љу ју ћи ова квој уре ђи вач кој по ли ти ци, број ни ре ле вант ни ау то-
ри и струч ња ци, не за ви сни еко но ми сти, по ли ти ко ло зи, ан тро по ло зи, 
ет но ло зи, ар хе о ло зи, исто ри ча ри, као и мно штво вла ди них и не вла ди них 
ор га ни за ци ја, из ра зи ли су же љу за са рад њом. Сајт sr bi ja i ki na.rs  је сим бо-
лич но по кре нут 7. ма ја 2015. го ди не, на го ди шњи цу бом бар до ва ња ам ба-
са де На род не Ре пу бли ке Ки не у Бе о гра ду.

byzan ti um1200.com 

„Ви зан ти ја 1200” је не про фит ни про је кат чи ји је циљ тр о ди мен-
зи о нал на ком пју тер ска ре кон струк ци ја мо ну мен тал них гра ђе ви на Кон-
стан ти но по ља, да нас Ис тан бу ла, од 1200. го ди не. На осно ву пре ци зних 
пла но ва, ски ца и на цр та он да шњег Ца ри гра да ура ђе на је фан та стич на 
ре кон струк ци ја па ла та, тр го ва, мо ну мен тал них ка пи ја, хра мо ва, хи по-
дро ма... ко ји до ча ра ва ју не пре ва зи ђе ну ле по ту ар хи тек ту ре и на нај са вре-
ме ни ји на чин на чин нас уво де у жи вот овог гра да. По ред фан та стич но 
вер них фо то гра фи ја и ви део при ло га, ис ти че мо и лин ко ве ка слич ним про-
јек ти ма ко ји ожи вља ва ју Пом пе је, Рим...
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srp skak nji zev na za dru ga.com 

Срп ска књи жев на за дру га, на ша нај ста ри ја из да вач ка уста но ва, 
јед на је од ма ло број них кул тур них ин сти ту ци ја срп ског на ро да осно ва-
них у XIX ве ку ко је су ус пе ле да се одр же ду же од сто два де сет го ди на, 
упр кос те шко ћа ма и ис ку ше њи ма кроз ко је су про ла зи ле. 

Срп ска књи жев на за дру га осно ва на је 29. апри ла 1892. го ди не (од-
но сно 16. апри ла по ста ром ка лен да ру), у Бе о гра ду, у згра ди та да шње 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, у Бран ко вој ули ци број 15. Ње ни осни ва чи 
би ли су Сто јан Но ва ко вић, Јо ван Јо ва но вић Змај, Љу бо мир Сто ја но вић, 
Љу бо мир Ко ва че вић, Све ти слав Ву ло вић, Ан дра Га ври ло вић, Љу бо мир 
Јо ва но вић, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, Ми лан Јо ва но вић Ба тут и дру ги та да-
шњи зна чај ни срп ски пи сци и на уч ни ци. За пр вог пред сед ни ка За дру ге 
иза бран је исто ри чар и фи ло лог Сто јан Но ва ко вић, а за пот пред сед ни ка 
пе сник Јо ван Јо ва но вић Змај.

Но ви, ре ди зај ни ра ни сајт Срп ске књи жев не за дру ге пру жа мо гућ-
ност ку по ви не мно го број них из да ња из чу ве них еди ци ја, али и мно број не 
ин фор ма ци је ве за не за исто ри јат ове ва жне ин сти ту ци је срп ске кул ту ре.

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ




