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Карић фондација -

Добитник Изванредног Златног беочуга за 2002. годину за трајни допринос култури Београда

Карић фондација од свог оснивања посебну пажњу поклања очувању вредности српске 
националне духовности и културе. То се пре свега огледа у помоћ и коју ова фондација пружа 
Српској православној цркви као и омогућавању квалитетнијих веза између Српске и Руске 
православне цркве. Одавно је већ видљив напор који ова фондација чини у циљу повратка 
историјске улоге коју је црква имала у нашем народу. Сетимо се само помоћи у очувању светиња 
на Косову и Метохији као што су Пећка патријаршија, манастир Високи Дечапи, Црква Свете 
Тројице у Пећи. Фондација је помогла и Хиландар, Ђурђеве ступове, рестаурацију фресака, 
београдске Саборне цркве, а један је од највећих добротвора храмова СПЦ у свету, као што су 
Српска црква у Торонту, Храм Светог Саве у Лондону, више цркава у Русији. 

Током бомбардовања 1999. године Карић фондација је организовала долазак Патријарха 
Московског и Све Русије Алексија Другог и заједничку литургију са Патријархом Српским 
Господином Павлом испред Храма Светог Саве на Врачару. Патријарх Московски, добитник 
Награде Браћа Карић за хуманитарне активности, овом приликом уручио је највиши орден Руске 
православне цркве Јанићију Карићу чија су деца највећи добротвори Руске православне цркве. 
Већ 2001. године СПЦ одликовала је Јанићија Карића и Орденом Светог Саве за вишевековно 
неговање светосавске традиције у породици Карић. 

Карић фондација нераскидиво сарађ ује са нашим најзначајним институцијама културе и 
уметности: Српском академијом наука и уметности, Матицом српском, УЛУСОМ, Народним 
позориштем у Београду, Међународним славистичким центром при Филолошком факултету у 
Београду. Несебично помаже и подржава културне манифестације као што су Змајеве дечје игре, 
Бранково коло, Битеф, Фест, Филмски сусрети у Нишу, Сусрет луткарских позоришта, Сајам 
књига православних земаља у Пећи, активности Ромског културног клуба, донатор је и многих 
филмова, споменика значајним људима српке историје и културе. 

Дар Фондације најстаријој и најпосећенијој етно-манифестацији у Србији је споменик српском 
трубачу у Гучи. Фондација је финансирала споменик Стевану Стојановићу у Панчеву, један је од 
највећих донатора изградње споменика Петру Првом Карађорђевићу у Зрењанину. 

Кроз конкурс “Пиши ћирилицом” посебну пажњу усмерава на очување националног писма. 
Многе књиге угледале су светлост дана захваљујући издавачкој делатности Фондације, а бројни 
наши уметници, музичари, посебно млади, своје умеће показали су свету подржани овом 
институцијом. 

Угледу Фондације сигурно доприноси и награда, у овом тренутку највећа национална награда, 
која се већ шест година додељује најистакнутијим ствараоцима из области културе, науке, 
новинарства, хуманитарног рада. 

Карић фондација оснивач је и првог приватног универзитета код нас, као и Универзитета у 
Москви. 

Прошле године ова фондација сврстана је међу 100 најзначајнијих светских фондација као 



једина из Југославије у престижној публикацији Еуропа Публицатион. 
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