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Kарић фондација и прва труба Сабора у Драгачеву заједно већ двадесет година

12. август 2018.

2

58. Дрaгaчeвски сaбoр трубaчa, пoзнaт и кao 
Гучa фeстивaл, и oвe гoдинe je од 9-12. aвгуста 
нaстaвиo трaдициjу фeстивaлскe мaнифeстaциje 
и jeдинствeнe смoтрe трубaштвa кoja сe свaкe гo-
динe oдржaвa у рeгиoну Зaпaднe Србиje.

Дeo oвe трaдициje дуге двадесет година 
пoстaлa je и Кaрић фoндaциja кoja  je, заједно са 
Општином Гуча и Удружењем архитеката Србије 
1998. гoдинe расписала конкурс за уметничку 
скулптуру „Драгачевска труба“.

Миланка Карић, оснивач и тадашњи председ-
ник фондације,  у присуству бројних званица, от-
крила је споменик 23. августа 1998. године и том 
приликом рекла:

„... Драгачевски сабор у Гучи окупља на десе-
тине оркестара трубача и стотине хиљада људи, и 
где год да се појаве на земаљској кугли изазивају 
дивљење, али нигде се њен звук не разлива пољем 
тако као овде у Драгачеву у Гучи.Она дочекује и  
испраћа, радује се и плаче, успављује и буди.“

Овогодишње отварање светковине трубе обе-
лежио је и богат културно - уметнички програм 
који је Карић фондација подржала јер је давних 

Поздравне речи председнице Карић фондације

Драги наши пријатељи,

загледана у велике српске задужбинаре моја породица  је још давне 1979. године 

основала Социјални савет у Пећи који је временом прерастао у Карић фондацију са 

визијом трајања у далекој будућности. Данас је фондација модерна институција која 

гради мостове са народима света, а истовремено чува традицију Срба.

Преко четрдесет година водимо се идејом да сачувамо своје корене и добра 

материјалне и духовне културе нашег народа. Дубоко верујемо да је очување писма, 

језика, историје и културне баштине најсигурнија и најбоља врста промоције једног 

народа. Док живи матерњи језик, док живи историја, уметност  и традиција, жива је 

и брига о националном идентитеу нашег народа. Ако смо одговорни према народу и 

држави као појединци и не препуштамо забораву сва духовна добра једног друштва, 

једне нације, тада смо на сигурноj и чврстој степеници на путу за вечност. Дакле нека 

сва дела и акције Карић фондације буду сведочанства и белешке у времену која су 

данас пред вама, а сутра и убудуће пред свим нашим потомцима.

 

Даница Б. Карић Стојилковић

Председница Карић фондације
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дана прпознала своје место у садржају и идеји 
фестивала.

Првoг дaнa сaбoрa,  Кaрић  фoндaциja je пoрeд 
мнoгoбрojних излaгaчa a нa пoзив Библиoтeкe 
Oпштинe Лучaни, свojoм  богатом издвaчкoм 
дeлaтнoшћу,  узeлa учeшћe нa сajму књигa који је 
из године у годину све посећенији.

Звук трубe у oвoм дeлу Србиje прaти свaки 
вeћи дoгaђaj, али поред овог симбола зaступљeнe 
су и другe трaдициoнaлнe врeднoсти, кao штo 
су трaдициoнaлнe пeсмe, игрe и нoшњe рeгиoнa 
Дрaгaчeвa.

Драмски уметник Томислав Кнежевић,  по-
реклом Драгачевац веома пажљивим одабиром 
уметничких елемената овог краја уприличиo је 
рeцитaл ”Умeтнички прoгрaм Србиja 1914-1918 
стрaдaњe и слaвa” кao сцeнaристa и рeдитeљ.

Кaкo je Кaрић фoндaциja joш oд 1996. гoдинe 
дoдeљивaлa дoживoтнe пeнзиje бoрцимa oслoбo-
дилaчких рaтoвa Србиje прeпoзнaлa je и пoдржaлa 
и oвaj прojeкaт.

Сваке године  представник Карић фондације 
уручује статуету најбољем трубачу Сабора.

Oвe гoдинe гoспoдин Драгомир Ј. Кaрић 
чeститao je Стeфaну Mлaдeнoвићу из Врaњa, 
признaњe зa нajбoљу трубу Сaбoрa. Toм при-
ликoм je и рeкao: „Зa чeтири дaнa Гучу и Србуjу 
пoсeтилo je пoлa милиoнa oбoжaвaлaцa звукa 
трубe из рeгиoнa, пa чaк и из дaлeкe Aустрaлиje, 
Jужнoaфричкe Рeпубликe, Aмeрикe. Гучa je joш 
jeднoм дoкaзaлa дa je прaви српски брeнд, кao 
и дa je трубa симбoл српскoг дoмaћинa, чиjи сe 
мaгичaн звук шири пo цeлoм свeту. Нeмa Ср-
бинa или стрaнцa кojи сe ниje сликao кoд спoмe-
никa и тaj врeдaн симбoл Србиje ниje прикaзao 
цeлoм свeту. Зa изгрaдњу тoг спoмeникa, вeoмa 
je зaслужнa Кaрић фoндaциja, дoк je нaш пoкoj-
ни брaт Срeтeн Кaрић, зaслужaн зa тo кaкo Гучa 
дaнaс изглeдa”.

Миланка и Даница Карић угостиле стручњаке чувене клинике МАYО

Истакнути стручњаци познате и признате америчке клинике Мејо били су гости Карић Фондације 
где су се упознали са радом Фондације, деловањем породице Карић не само у сфери бизниса.

Госте из САД у посети Фондацији предводила је професор на клиници Мејо Весна Гаровић Коцић, 
наше горе лист, која је и добитник награде “Браћа Карић” за научно-истраживачки рад.

Десеточланој америчкој делегацији обратила се и један од оснивача Фондације - Миланка Карић .
“Много је начина да покажете својој земљи колико је волите и колико сте спремни да учините за 

њу. Породица Карић је изабрала хуманитарни рад, представљање националне културе широм света, 
промоцију толеранција, суживота различитих нација, вероисповести, култура - не само у Србији већ 
и у региону и свету”, истакла је у разговору с гостима из САД Миланка Карић.

Фондација је основана по угледу на српске задужбинаре који су градили и остављали отаџбини 
и будућим генерацијама не само велелепне грађевине већ и много чега другог, истакла је Даница Б. 
Карић председница Карић фондације.

Весна Гаровић Коцић подвукла је да је пресрећна што је била гост породице Карић јер је то њена 
веза с отаџбином и људима из родног града јер је рођена у Пећи .”И наши гости из САД , моје колеге, 
одушевљени су топлим пријемом у Фондацији, оним што су видели и чули ових дана у Београду”, каже 
наш стручњак из Минесоте.

Сусрету са стучњацима клинике Мејо писуствовали су и Гордана С. Карић чланица Управног од-
бора Карић фондације и Симон Д.Карић потпредседник БК Групе задужен за међународне односе.

20. јун 2018.
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У просторијама БК Групе /Дана холдинга/ у Минску студенти су се интересовали када ће тако ве-
лелепне зграде и пројекте групација почети  да реализује у Србији, и изразили велико задовољство 
после представљања макете која приказује „Минск свет“ и других пројеката који су у плану да се 
граде на територији Казахстана и других бивших совјетских република.

Богољуб Карић је у опуштеном разговору студентима поручио да треба да верују у себе и остварење 
својих жеља, да је неопходно да улажу у своје образовање јер је то оно што им нико не може одузети.

Миланка Карић, један од оснивача Карић фондације, која је са супругом дочекала студенте у 
просторијама БК Групе је истакла да се идеја да компанија угости надарене студенте и ђаке код 
ње родила пре нешто више од годину дана када је учествовала на трибини у Нишу која је била 
посвећена томе како да млади остану у Србији.

Председник Канцеларије за младе из Ниша Стеван Живковић је рекао да компанија коју је ство-
рио Богољуб Карић са својом породицом и сарадницима показује, да ако човек верује у себе и своју 
визију ништа не може да га сломи. „Импозантно је оно што смо видели у уређеном и сунчаном 
Минску“, казао је Живковић.

Млади гости из Србије имали су прилике да обиђу град, посетили су више православних храмо-
ва, Националну библиотеку, позориште, оперу, упознали се са знаменитостима Минска.

5

Карић фондација организовала најбољим студентимa и средњошколцима посету Минску

Најбољи студенти Алфа БК Универзитета, студенти из Ниша и ученици средње школе „Бора 
Станковић” из Ниша, боравили су почетком маја у Минску на позив БК Групе, њених оснивача и 
Карић фондације.

Другог дана своје посете, 1. маја,  ученици и студенти су обишли велелепно здање - пословно-
стамбени комплекс Светионик Минска, површине милион квадрата који представља „град у граду“, 
и тада су имали прилику да разговарају са Богољубом Карићем председником БК Групе и његовим 
сарадницима.

01. мај 2018.
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Промоција књиге „Прва љубав пута два” у издању Карић фондације

„Свако има љубав прву, а ја имам две. Кад 
играмо жмурке, не знам где ћу пре”, стихови су 
који само делимично отварају врата у дечији свет 
прошаран хумором којим се књига „Прва љубав 
пута два” ауторке Оливере Петровић бави.

Промоција дела намењеног најмлађима, 
које је издала Карић фондација, у присуству 
многобројних пријатеља, породице, поштовала-
ца рада саме ауторке Оливере Петровић, одржа-
ла се 20. 03.2018 године  у Вили Јелена.

Куповином књиге поезије „Прва љубав пута 
два” помажете пројекат „Уметност. Слобода. 
Снага.” који је намењен деци из “Прихватилиш-
та за децу Београда”.

“Године 2010. у ‘Прихватилишту за децу Бео-
град’ одржана је креативна радионица ’Победи 
књигом сликом у срце’. Том приликом су деца 
имала задатак да насликају оно што осећају док 
сам им читала стихове, који се данас налазе 
у овој књизи, а који су и те како учествовали у 
измаштавању истих. Осам година касније, ова 
књига је објављена, али првенствено захваљујући 
Младену Цветковићу који је сачувао цртеже и 
поезију, који красе ово дело. Свакако, посебно 
место заузима и председница  Карић фондације 
Даница Б. Карић која је препознала наш рад те је 

одлучила да изда ову маштовиту књигу”, казала 
је Оливера Петровић.

Једночасовном рецитовању стихова из 
„Прва љубав пута два” присуствовао је вели-
ки број гостију и пријатеља, међу којима је 
била и управитељка Прихватилишта Данијела 
Стајковић, наша прослављена кошаркашица 
Милица Дабовић, глумац Никола Вујовић, Оли-
вера Карић Недељковић, али и председница 
Карић фондације.

„Као издавачи ову књигу посвећујемо деци из 
Прихватилишта, корисницима нашег пројекта 
’Уметност.Слобода.Снага.’, свој деци која су дала 
допринос да ова књига добије овакав сјај, као и 
деци и одраслима који ће уживати у поезији ау-
торке Оливере Петровић. Пројекат ‘Уметност.
Слобода.Снага.’ започет је као пројекат који 
обухвата рад са корисницима Прихватилиш-
та, а под окриљем Карић фондације. Наш глав-
ни циљ је да помогнемо младима у стварању 
боље будућности”, рекла је  Даница Б. Карић на 
промоцији.

Председница Карић фонације додала је и 
да су за све године сарадње са овом децом, као 
институција добили много, да су порасли како у 
професионалном, тако и у личном животу.

„Малишани и њихови професори открили су 
нам паралелни свет који је далеко од обичног али 
подједнако пун љубави, разумевања, саосећања 
и стремљења да се и најтеже ситуације могу раз-
умети и превазићи”, напоменула је Даница Б. 
Карић.

Она је такође истакла да јој је веома драго 
што је ауторка Оливера Петровић препознала 
рад Карић фондације, удружила своје таленте 
само са једним циљем да читајући ову књигу, 
дечији осмеси дуже трају.

    20. март 2018.
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Породица Карић обележила славу Св. Јован Крститељ

Породица Карић традиционално је у вили 
Јелена прославила крсну славу Свети Јован 
Крститељ у присуству великог броја гостију, 
пријатеља и запослених у компанији БК Група, 
Карић фондације, “Алфа БК Универзитета”, као и 
Покрета снага Србије.

Славски колач, чланови породице су и 
ове године пресекли са Његовом Светости 
Патријархом српским Господином Иринејом.

Честитајући славу Карићима, поглавар 
Српске православне цркве поручио је да су сви 
чланови једне од најсложнијих српских поро-
дица у духовној повезаности и да се они, ма где 
били, осећају као чланови породице Карић, как-
вих је у нашој прошлости било доста сличних.

Званице су дочекивали Богољуб и Драгомир 
Карић са члановима своје породице.

Богољуб Карић је истакао да није тешко очу-
вати дух традиције и заједништва, који се везују 
за име породице Карић, ако желите и волите.

“Најважније је волети и ту поруку желим да 
упутим свима. Морамо да чинимо све и стално 
да мислимо да се сачува и поштује традиција. 
Морамо да будемо високо толерантни, што је ве-
ома важно, јер ако смо толерантни можемо све. 
“, поручио је Карић на обележавању крсне славе.

Драгомир Карић рекао је да традиција чува 
људе, али и открио шта му враћа веру и снагу да 
настави напред.

“Захваљујући традицији и традиционалним 
вредностима, православној вери, породици, месту 
где смо рођени у Пећи, Пећкој патријаршији, се-
дишту свих патријарха, лако нам је да наставимо с 
традицијом. Поштовање традиције није лако, то је 
одрицање од много тога, али је то добро и напред-
но, пре свега мислим на однос према породици и 
родитељима, цркви и свим људима било које вере, 
јер је Бог један”, истакао је Драгомир Карић.

Уживајући у пријатној атмосфери и брижљиво 
и богато припремљеној трпези, у топлом 
амбијенту виле “Јелена”, званице нису криле 
задовољство и срећу што се налазе у кругу поро-
дице Карић, која је одувек неговала заједништво 
и пожртвованост.

“Успех у Србији се рачуна тако што дође до 
породичних проблема, и када чланови породи-

це међусобно не разговарају рачуна се као успех 
у животу и бизнису, каријери. Карићи су једини 
који су успели да очувају породичне вредности 
и да буду сви једно за друго. Сада долазе нове 
генерације Карића, које имају децу, а која ће мож-
да остварити и веће успехе од својих старих”, ре-
као је Миломир Марић.

Истакнути пијаниста и професор Никола 
Рацков истиче да је данас веома тешко очувати 
дух традиције, али да породица Карић годинама 
успева да одржи све чланове на окупу.

Међу бројним званицама које су уприличиле 
овај радосни догађај за породицу Карић у вили 
“Јелена” били су и бројни амбасадори који су са 
радозналошћу пратили церемонију сечења слав-
ског колача.

У славској атмосфери, током свечане вечере 
уживале су и бројне познате личности.

    20. јануар 2018.



S вечаност на којој је јубиларни двадесети пут уручена Награ-
да „Браћа Карић“ по свему изузетним појединцима, који су 
својим достигнућима у уметности, науци, новинарству, 
доброчинству и спорту обележили претходну годину – 

одржана је 20. новембра 2017. године на Великој сцени На-
родног позоришта у Београду. Златном низу од 125 лауре-
ата Награде „Браћа Карић“, оних који су својим радом и 
достигнућима задужили човечанство, придружило се пет 
нових „величанствених“. Те вечери додела Награде има-
ла је посебан карактер – све добитнице јубиларне На-
граде „Браћа Карић“ су храбре, племените и по много 
чему одважне жене. Тим чином Карић фондација је још 
једном одала признање свим успешним женама које уз 
своје професије суверено носе и животе својих поро-
дица. 

Награде су уручиле: Миланка Мара Карић, Оливера 
Карић Недељковић и Горица Недељковић Богдановић.

На самом почетку церемоније доделе Наградe био је 
приказан меморијални филм о Сретену Ј. Карићу.

Изненађење вечери био је филм о Миланки Карић, 
почасној председници Карић фондације, председници 
Савета Универзитете „Браћа Карић“, народној посланици, 
почасном конзулу Републике Казахстан – жени која се свим 
својим чињењем, мишљењем и стварањем сасвим слободно 
може поистоветити са добитницама Награде.

Kwiga o sve~anost dodele
Nagrade „Bra}a Kari}” 
2017. godine i 20 godina
Kari} fondacije



Сва представљена издања Карић фондације можете наручити преко броја телефона: 063/499999
или online наfacebook страницама: srecnaplanetashop и karicfoundation, на инстаграм страници srecnaplanetashop,

а остала продајнаместа су: књижара ПРЕСИНГ д.о.о, Карађорђева 71, Рача, књижара ВУЛКАН у ТЦ Ушће и свим ДЕЛФИ књижарама 
и Холистичка академија Маја Попов (Таковска 45а), остале информације можете добити на сајту

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



Љубинка

Награда БК 2006-2011

Хероине Великог рата

Постскриптум

Аутопортрет Уроша Предића

Награда БК 2012-2016

Судбина најмлађег каплара

Роман са П.С.

Милан Предић

Песме и игре КиМ

Сурови марш смрти

Нурсултан Назарбајев

Зоран Павловић

Антологија ЦД

Трилогија I Св. Рат

Хероине Србије

Карић фондација се већ готово две деценије бави издаваштвом, чувајући на тај начин културно наслеђе 
своје землје. 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 риизнице стваралаштва.

Сва представљена издања Карић фондације можете наручити преко броја телефона: 063/499999
или online наfacebook страницама: srecnaplanetashop и karicfoundation, на инстаграм страници srecnaplanetashop,

а остала продајнаместа су: књижара ПРЕСИНГ д.о.о, Карађорђева 71, Рача, књижара ВУЛКАН у ТЦ Ушће и свим ДЕЛФИ књижарама 
и Холистичка академија Маја Попов (Таковска 45а), остале информације можете добити на сајту

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


