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Л Е  Т О  П И С  С У Р  Ф О  В А  Њ А

be o gard.co m 

„Не про фит на ор га ни за ци ја, тај но дру штво под за шти том Све тог 
Са ве и Де спо та Сте фа на, је дан пар што во ли свој град и на род, по ку ша ва 
да не ким сво јим су гра ђа ни ма од го во ри на пи та ње – Ох, где ја аа жи вим?”

Бе о гард је је дан од оних ма лих, не пре тен ци о зних сај то ва ко ји Бео
гра ђа ни ма и сви ма ко ји во ле ау тен ти чан бе о град ски шарм от кри ва ма ле 
тај не овог гра да, ну де ћи мно штво исто риј ских ин фор ма ци ја. Сво је вр стан 
во дич кроз Бе о град ко ји ће вам нпр. от кри ти за што се јед на бе о град ска 
ули ца зо ве Ба ба Ви шњи на, ко је би ла Ба ба Ви шња и за што је за слу жи ла 
да јед на ули ца по не се ње но име. 

ca so pi skult.co m

К(ул ту ра) У(мет ност) Л(ите ра ту ра) Т(еа тар) je ча со пис на стао као 
иде ја три сту дент ки ње срп ске књи жев но сти са ци љем да се оку пи што 
ве ћи број љу ди спрем них да се ен ту зи ја стич но и хра бро пре да ју умет
но сти. КУЛТ је ме сто где се ствар ност зу ми ра, на у ка пре и спи ту је, а 
исти на сме ло из го ва ра! Сви они ко ји су спрем ни да сво јим иде ја ма, 
тек сто ви ма и по зи тив ном енер ги јом обо га те ча со пис и бо ље про ми сле 
свет – до бро до шли су!

Сви тек сто ви у ча со пи су КУЛТ су кре а тив ни, кул тур ни и на уч ни 
из ра зи по је ди на ца ко ји сво јим де ло ва њем же ле да по ка жу да умет ност, 
иа ко угро же на, ни је рет ка и не моћ на. КУЛТ не ма жан ров ска ни ста ро сна 
огра ни че ња и за сту па сло бо ду го во ра и ми шље ња

adli gat.rs

Не вла ди но, не про фит но удру же ње гра ђа на ко је се ба ви уна пре ђе
њем срп ске кул ту ре, умет но сти и ме ђу на род не са рад ње. Те мељ ин сти
ту ци је чи ни Би бли о те ка Ла зић, зва нич но осно ва на 1882. го ди не у Вој
во ди ни, ко ја по сто ји већ де вет ге не ра ци ја. На зив удру же ња – Адли гат 
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– по ти че од струч ног би бли о теч ког тер ми на ко ји озна ча ва ви ше ра зно
ли ких књи га по ве за них у за јед нич ке ко ри це. Тај на зив је сим бол по ве
за но сти не са мо ви ше књи га у јед ним ко ри ца ма већ ви ше ге не ра ци ја, 
кул ту ра, зе ма ља и на ро да под јед ним кро вом, у јед ној ин сти ту ци ји.

Уз Би бли о те ку, осно ван је и Му зеј срп ске књи жев но сти и Му зеј 
књи ге и пу то ва ња. Пла ни ра се отва ра ње Му зе ја Но во сад ске ра ци је у Но
вом Са ду. Тре нут но по се ду ју ви ше од ми ли он би бли о граф ских је ди ни ца, 
од че га ви ше хи ља да ра ри те та.

У осни вач ком од бо ру на ла зе се ва жне лич но сти из кул ту ре, свих 
по ли тич ких схва та ња. За јед нич ки је циљ уна пре ђе ње срп ске кул ту ре.

Ме ђу пе де се так из у зет них име на ту су Ми ло ван Да ној лић, Пе ро 
Зу бац, Ср ба Иг ња то вић, Ми о драг Па вло вић (ко ји су оста ви ли сво је ле
га те), Не вен ка Та дић, Љу би во је Ршу мо вић, Фи лип Да вид, Љу бо мир Си
мо вић, Ма ти ја Бећ ко вић, Иво Тар та ља, Емир Ку сту ри ца и мно ги дру ги. 
Сва ко ко зна чај но по мог не оства ре ње овог про јек та мо же да по ста не по
ча сни члан осни вач.

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ 




