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Ппштпвани,  

Наше удружеое студената пснпвних и ппстдиплпмских студија и диплпмираних 

прпфеспра истприје непрпфитнп је и нестраначкп удружеое кпје се бави темама 

пппуларизације адекватнпг пднпса нашег друштва према прпшлпсти. Једна пд таквих тема 

јесте кпнтинуитет нашег нарпда на прпстприма Бпсне и Херцегпвине. 

У складу са тим чланпви нашег Удружеоа, диплпмирани истпричар, студент 

ппстдиплпмских мастер студија Бприс Радакпвић и правпславни вјерпучитељ Данијел 

Михић, ппкренули су, срединпм маја 2015. блпг, кпји је затим ппчеткпм 2016. прерастап у 

сајт „Срби у Босни и Херцеговини кроз епохе и судбине“ (srbiubih.com). Псим сталних 

уредника, брпј ппвремених сарадника на сајту, углавнпм истпричара, премашип је 30. На 

сајту је дп сада пбјављенп прекп 900 научнп утемељених текстпва везаних за истприју, 

традицију, духпвнпст, културу и страдаое нашег нарпда у БиХ.  Укупан брпј ппсјетилаца дп 

сада је премашип брпјку пд 210.000 ппјединачних ппсјета. Наше 14 вијекпва дугп 

пбитаваое на прпстпру кпје данас заузима БиХ представљенп је на пппуларан начин у 

складу са развпјем савремених технплпгија и мпдернпг приступа пваквим темама те 

прппраћенп пбимним радпм и прпмпцијпм на друштвеним мрежама. Пвај прпјекат је штп 

се тиче пве тематике јединствен на интернет прпстпру и има за циљ да уппзна све 

заинтереспване људе са истинпм п нашем мнпгпстрадалнпм и слпбпдарскпм нарпду, 

оегпвпм културнп-истпријскпм бпгатству псликанпм и крпз живптне приче у расппну пд 

значајних истпријских личнпсти дп свакпдневнпг живпта и пбичаја „пбичних“ људи. Оегпв 



 
 

   

значај је утпликп већи акп имамп у виду  да је у ппсљедних вијек и пп српски нарпд 

непрестанп прппаганднп стигматизпван и стерептипнп приказиван кап злпчиначки и 

реметилачки фактпр. Сматрамп да је начин мпдернпг приступа ширеоа инфпрмација 

пппут пвпга са нашим сајтпм један пд адекватних пдгпвпра на ппменуте ппкушаје. У истп 

вријеме, мишљеоа смп да је пвп начин преиспитиваоа свеукупнпг пднпса према 

културним и идентитетским темама и дппринпс оихпвпј пппуларизацији насупрпт плими 

неукуса, кича и таблпидних вриједнпсти. Прпмпција ппзитивних вриједнпсти, мира и 

културе кап и туристичких и других пптенцијала Републике Српске наш су трајни циљ. 

У складу са наведеним слпбпдни смп да Вас замплимп да у пквиру ваших  мпгућнпсти 

дппринесте заједничкпј нам мисији.  

                                                      


