


ДОБРОДОШЛИ!
WELCOME!



! група која жели да
– окупи заинтересоване за српску 
културу

– организује културне догађаје
– поспешује прожимање култура
– промовише српску културу



! Бранимир Бајић
! Светлана Дорословачки
! Милош Дорословачки
! Љиљана Ивезић
! Ненад Ивезић
! Злата Јовановић
! Слободан Јовановић
! Сања Ковач
! Властимир ‘Бели’ 
Ковач
! Олга Поповић
! Ненад Поповић
! Јадранка Стојчић



Oрганизација културне размене 
!  концерти, 

!  драмске представе,

!  филмске смотре,

!  ликовне изложбе, 

!  књижевни сусрети, 
!  ...



!  основана организација 
!  оснивачки акти
!  регистрација непрофитне 
организације

!  захтев за изузеће од федералне таксе
!  организација оснивачке скупштине
!  прелиминарни планови
! www присутност
!  отворен банковни рачун



!  добровољним радом свих нас
!  учешћем уметника, научника, историчара …
!  сарадњом са постојећим организацијама
!  финансирањем кроз

–  личне донације
–  донације организација
–  продају карата
–  “грантове”





!  23 експоната из Народног музеја и 
Музеја Српске православне цркве 
у Београду:
–  Јефимијина “Похвала Кнезу Лазару”
–  плаштаница краља Милутина
–  кивот краља Стефана Дечанског

!  организовано предавање 



!  рођен у Београду 1938
!  у Америци живи од 1953
!  Пулицерова награда за 
поезију

!  професор енглеског језика 
на Универзитету Њу 
Хемпшајр



!  драмска представа “Мостови”

!  концерт браће Теофиловић
!  концерт Горана Бреговића
!  предавање о Првом српском устанку
!  пројекције филмова



!  учинимо да Круг Орфелин оствари  
заједничке циљеве ...





!  Рођен 1726 
године у 
Вуковару

!  Умро 1785 
године у 
Исаилову крај 
Новог Сада



!  учитељ
!  писар
!  канцелист у црквеним управама



!  калиграф



!  картограф



!  илустратор



!  графичар
! штампар
!  бакрорезац



!  педагошки писац
!  аутор славенских и 
латинских буквара 

!  песник
!  писац на српском, руском и 
немачком

!  говорник на латинском, 
италијанском и француском



!  преводилац
!  теолошки полемичар
!  богослов



!  пројектант 
оригиналних 
торњева на 
сремскокарло-
вачкој цркви



!  издавач књига, 
часописа, 
литургијских 
записа

!  оснивач првог 
српског и 
јужнословенског 
часописа 
“Славеносербски 
магазин”, 1768. 



! историчар: написао монографију о 
Петру Великом 

! 1783. издао у Бечу ”Искусни 
подрумар", прву књигу о призводњи 
вина на српском 



! Нови Сад 
! Сремски Карловци 
! Беч 
! Будим 
! Темишвар 
! Венеција 



Волтер, Лине, царица Јелисавета,
Луј XV, Ломоносов, Хјум, Дидро, Русо,
Марија Терезија, Кант, Казанова,
Катарина Велика, Пишчевић, Хајдн,
Џорџ Вашингтон, Галвани, Лавоазје,
Давид, Лаплас, Моцарт



! широки културни интереси 
! космополитизам 
! прожимање савременог и 
традиционалног  

! модерно комуницирање 
!  “информациони технолог” 



Јербо је сада наука пала,
и на мјесто ње богатства стала,

пропало злато,
згажено в блато,

људеј умних,
љyдеј умних.





!  Круг Орфелин је у рукама свих нас!

!  Да бисмо наставили даље, потребно 
је да уложимо креативност, рад и 
новац!

!  Свако је добродошао!




