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Нови број часописа „Братство“: текстови о Србима у Дамацији

Часопис/годишњак „Братство“ чији је нови, број XX изашао пред почетак Међународног
сајма књига у Београду је рубрику „Срби у свету“ посветио Србима у Далмацији. На
преко 50 страна одвојених за ову рубрику, објављени су радови: Уводни текст Душана
Зупана; историјски преглед „Срби у Далмацији“ др Софије Божић; Преглед и стање
црквених објеката на подручју Далматинске епархије, Милојка Будимира (20 страна) и
„Судбина Книна“ текст проф. др Светозара Ливаде. У идућој, такође сталној рубрици,
рубрици „Српске судбине. Тамо далеко“ је биографија (хронологија живота и политичког
дјеловања) академика Јована Рашковића, аутор: Данко Перић (17 страна, уз двије
Рашковићеве црно-бијела фотографије).

Овај часопис/годишњак издаје Друштво „Свети Сава“, а у просторијама Друштва, у
Дому синдиката (улаз из Дечанске улице 14; просторије су на 5. спрату, соба бр. 13),
може се купити овај, нови број, као и претходни бројеви годишњака.

Основни подаци о Друштву (са Интернет презентације):

Друштво ”Свети Сава” је најстарије активно српско грађанско друштво. Ове, 2016.
године, навршиће се 130 година нашег постојања и рада и 22 године од послератне
обнове, о Савиндану 1994. године у Народној билиотеци Србије.

Наши циљеви су ширење просвете и културе, неговање ”националног осећања
врлине” и вредности светосавске традиције, као и култа Светог Саве у српском народу.

Наши задаци су издавање пригодних књига, годишњег часописа БРАТСТВО,
сарадња са школама и црквама, организовање редовног Светосавског конкурса за
ученике основних и средњих школа у Србији, Српској, региону и расејању, ширење
пододбора Друштва у Србији и српској дијаспори.
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Наша жеља је стварање могућности за стипендирање српске омладине из земаља ван
Србије.

Наша нада је реституција велике имовине Друштва, што би омогућило испуњење ових,
па и многих других циљева и задатака.

Ми смо световно Друштво, група интелектуалаца различитих занимања и за наш рад
не примамо никакву надокнаду, осим задовољства што можемо да будемо од користи
нашем народу.

Позивамо вас, где год да живите, да нам помогнете у нашем прегнућу – учлањењем,
активношћу, куповином наших издања, добротворним прилогом, или на било који други
начин за који мислите да би био од користи за Друштво, а самим тим и за српску
заједницу у земљи и ван ње.
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