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‘STEFAN NEMANJA’
Renesansa Srpske Duhovnosti i Kulture
Priča o budućnosti koja nosi najbolje iz prošlosti i sadašnjosti...

Прича о будућности
Која носи најбоље из прошлости и садашњости...

Пројекат ”Стефан Немања”
Ренесанса Српске Духовности и Културе

ПРОШЛОСТ

Тврђава Голубац , Србија

Српска династија - некад
Лица од којих смо настали
✤

✤

Најплеменитији прарод од којих
смо постали и чије задужбине и
данас чувају најлепше лице
Српског Народа, јесте света
династија Немањића.
Историјски записи, иконе, цркве,
манастири, трагови који су по
њима остали, сведоче да се
може узвишено живети, владати
и кроз духовност за себе и
покољења вековима иза себе
оставити мудрост као путоказ.

Стефан Првовенчани,
Први Краљ Српски, Син Стефана Немање

O Стефану Немањи
'' Цареви се смењују, државе
пропадају, а језик и народ су ти
који остају, па ће се тако
освојени део земље опет
вратити, кад - тад вратити
својој језичкој матици и своме
матичном народу. ''
Стефан Немања

✤ Стефан Немања (1113 – 1199) био је Велики
Жупан и оснивач ''славне лозе Немањића'' која је
владала Србијом преко две стотине година. У том
периоду Србија је прешла пут од мале, расцепкане
кнежевине до царевине и најмоћније државе на
Балкану.
✤ Стефан Немања Велики Жупан Рашке (Rascia)
смештене у центру западног Балкана, владао је од
1166 – 1196. У овом периоду је успоставио
контролу над суседним српским државама,
укључујући и Зету 1186. године и ујединио их у
јединствену, независну државу, средњевековну
Србију. Успео је да искорени јерес међу народом
тога доба и успостави хришћанску веру
(православље).
✤ Успоставио је веома добре односе са Византијом,
са царем Манојлом I Комнином и његовим
наследницима.
✤ 1186. године Стефан Немања је потписао први
трговински уговор са градом Дубровником
(Ragusa). Поставио је свог најстаријег сина Вукана
Немањића за владара у провинцијама Зета и
Дукља, што је укључивало и градове Бар (Antivari)
и Котор (Cattaro). Ове области су део данашње
Црне Горе.

O Стефану Немањи
✤ 1196. године, на државном сабору у
Расу, Стефан Немања се одрекао
престола у корист средњег сина
Стефана Првовенчаног. Одрекавши
се престола одлази у манастир
Студеницу где се замонашио и узео
монашко име Симеон, а затим се
придружио своме најмлађем сину
Растку (монашко име Сава) на Светој
Гори (полуострво Атос), где њих
двојица подижу задужбину Хиландар.
✤ Велики Жупан Стефан Немања, чију
владарску реч је свако безусловно
слушао и од кога су стрепели народи
и цареви, поставши монах Симеон,
служио је монасима светогорским
узоритим примером смирености,
доброте и молитвености.

✤ Стефан Немања умро је 13.
фебруара (по јулијанском), 26.
фебруара (по грегорианском
календару) 1199. године.
✤ Смрт његова, била је смрт једног
истинског Божјег човека и духовника.
✤ Сава је пренео Симеонове мошти у
манастир Студеница.
✤ Монах Симеон је канонизован као
Свети Симеон Мироточиви.

САДАШЊОСТ

Аеродром Никола Тесла, Београд

Српски народ - данас
✤

✤

✤

✤

Сваки народ на свету има и своју
националну легитимацију, иако је део
друштва света.
Ново време је заклонило и потиснуло векове
српске културе, традиције и духовности и
обезвредило националну, културну и
духовну легитимацију сваког појединачног
припадника српског народа.
Ту чињеницу бисмо сви да променимо: од
оних романтичних и страсних, до оних
мирних и софистицираних Срба.
Ништа није учињено да се та копрена скине
са лица, ако не због садашњости, онда због
оних лица од којих смо настали и која ће
доћи после нас, због прошлости и
будућности.

ВИЗИЈА

Визија пројекта
”Стефан Немања”
✤

✤

✤

Српско културно благо
представљено домаћој и светској
јавности као ризница прошлости и
авангарда будућности.
Српски мислиоци као подсећање
Свету на путеве глобалног добра
као богатства свих (као што су сви
великани различитог националног
порекла, као грађани света,
чинили).
Србија као уважени члан друштва
Света који прилаже своје
национално благо, као поклон
културној и духовној ризници свих
народа.

Циљеви Пројекта
1. Утицај на духовно-културни
преображај српског народа кроз
просветитељско деловање у
Србији и Српској Дијаспори
2. Подизање имиџа Србије и
Срба у свету кроз културне
догађаје који сведоче да су
културна добра Србије светска
културна баштина

Пројекат
”Стефан Немања”:
3 пројектне целине:
1. Културни Центар
”Стефан Немања” на
Калемегдану, у Београду
2. Веб Портал
www.srbijasvet.com
www.serbiaworld.com
3. Филм о Светом Сави

1. Културни Центар ”Стефан Немања”
Калемегданска Тврђава, Београд, Србија

Духовно-Културни Центар
”Стефан Немања”
На Калемегдану
✤

✤

✤

Мултимедијални центар креиран по узусима новог
времена и моделима комуникације.
Окупља велики број људи у различитим садржајима који
сведоче живост и висине српске духовности и живи као
свакодневна потреба људи.
Актуелност садржаја и форма комуникације Центра,
треба да обезбеди да буде постављен у жижу широког
интересовања, а не као и већина културних институција,
на маргину друштвене стварности.

“СТЕФАН НЕМАЊА”
САДРЖАЈНЕ
ЦЕЛИНЕ
КУЛТУРА
Галерија

Библиотека

РАЗВОЈ

Пословни клуб

Фондација

Ресторан

Ноћни клуб

ЗАБАВА

Позориште
Концерти

Биоскоп

Музеј

“СТЕФАН НЕМАЊА”
САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ
1. ГАЛЕРИЈА:
Изложбе, Поставке у Србији, и Турнеје по
музејима света (На пример: Поставка
најзначајнијих Икона, поставка у Србији, а затим
светска путујућа изложба по највећим центрима
света)

Галерија

2. ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА:
доступна свету и преко Веб портала,
дигитализација најзначајнијих дела српске
духовности и превод на светске језике
Библиотека
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“СТЕФАН НЕМАЊА”
САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ
3. ПОЗОРИШТЕ, МУЗИКА:
Поставка позоришних дела. Представе у
Културном Центру и турнеје по свету. Учесници:
уметници из целог света, највећа имена
позоришне уметности. Позоришни фестивал на
коме се окупљају најзначајнија имена позоришне
културе.
Фестивал Духовне Музике, Откривање младих
талената. Турнеје по светским центрима.
4. ФИЛМ-БИОСКОП:
Фестивал Уметничког и Духовног Филма
(Сваке године у Културном Центру и
успостављање награде за најбоља остварења
”Стефан Немања”. Сарадња са Светским
Филмским Фестивалима.)

Позориште
Музика

Биоскоп

К
у
л
т
у
р
а

“СТЕФАН НЕМАЊА”
САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ
5. МУЗЕЈ:
Стална поставка и приређене тематске поставке.
Прва Поставка може да буде вајарски рад
познатог и великог уметника који ће направити
вајарску поставку Родослова Династије
Немањића. Ова изложба би била постављена у
Београду у Културном Центру, а затим би имала
поставку свуда у свету. Наставак ове изложбе
била би ”Српски Владари”. Сваки српски владар
би добио своје обличје у вајарском остварењу и у
поставци садржај времена и година у којима је
владао, као и допринос који је остварио.

Музеј
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“СТЕФАН НЕМАЊА”
САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ
6. ПОСЛОВНИ КЛУБ:
Клуб успешних пословних људи који имају мисију
да кроз пословни клуб буду ефикаснији у
остваривању додатне вредности за друштво.
Основна мисија овог друштва јесте напредак
народа, јачање друштва кроз утицај и сарадњу са
друштвеним, државним, религијским и другим
институцијама.

Пословни
клуб

7. ФОНДАЦИЈА:
Фондација има основну функцију у
обезбеђивању услова за одрживи развој
Културног Центра ”Стефан Немања”
Фондација

Р
а
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“СТЕФАН НЕМАЊА”
САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ
7. РЕСТОРАН
треба такође да допринесе мисионарском
представљању српског духа и народа: Путујуће изложбе
и промоције српске традиције (ресторан). Оригиналност
изложби Ресторана ”Стефан Немања” у свету треба да
буду едукација и откривање својстава Лековите Хране,
која има дубоку традицију и код Немањића и кроз
каснију српску историју и традицију. Савремени
научници у Србији дошли су до револуционарних
открића у том домену чија је основно полазиште
једноставно и разумљиво свима: Природа је створила на
планети све што човеку треба, укључујући и лековите
биљке.
(Оно што модерни човек поима под српска храна је
турска традиција. Немањићи су јели биране плодове из
природе, која су била лековитог карактера. Такође
њихова исхрана је била дубоко повезана са постом као
духовно и телесном категоријом).

Ресторан
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“СТЕФАН НЕМАЊА”
САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ
8. НОЋНИ КЛУБ
треба да омогући (користећи савремену
технологију) да буде путем интерактивних
великих екрана стално укључен у садржаје са
највећим и најзначајним клубовима света
(Њу Јорк, Лондон, Париз, Москва).
Постaвку за развој интерактивних екрана
(директан пренос) поставио је наш научник
Никола Тесла.
Садржај забаве мора бити осмишљен на
иновативан начин који је прилагођен модерном
човеку, а има атрибуте свевременских
вредности у складу са најплеменитијом
делом људске природе.

Ноћни клуб
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“СТЕФАН НЕМАЊА” ПРОЈЕКТИ
У земљи

У свету

Галерија

Изложбе аутора из земље и света
Успостављање ”Српског Салона”

Изложбе у најзначајнијим културним центрима света
(слике, иконе, скулптуре итд)

Сарадња са Пројектом Растко
(највећом дигиталном националном библиотеком)

Путем портала www.serbiaworld.com омогућити
on line презентацију значајних дела српске културе

Библиотека

Позориште, Музика

Постављање драмских
и музичких дела и гостовања
Позоришни Фестивал

Турнеје по свету

Пројекције уметничког,
историјско-документарног филма. Филмски Фестивал.
Продукција филма о Светом Сави

Гостовања и сарадња са водећим светским филмским
фестивалима

Филм

Музеј

Стална поставка инсприсана династијом Немањић
Посебне тематске поставке и гостовања из света

Пословни
Сарадња са институцијама државе, владиним,
клуб

невладиним организацијама и
појединцима у циљу развијања Пројекта

Изложбе у најзначајнијим културним центрима
света
Формирање и развијање пословног клуба, од утицајних
људи у земљи и свету.

Фонд

Прикупљање донација и других канала финансирања у Сарадња са Унеском, Светским Фондовима за заштиту и
земљи и свету за развој Пројекта.
развој културне баштине.

Ресторан

Постављање концепта лековите и здраве хране.
Ноћни клуб

Постављање иновативног концепта
забаве и места апсолутно највећег рејтинга у земљи.

Гостовање ресторана са иновативним концептом у
најбољим ресторанима света.
Сарадња и активна размена концепта са најбољим
клубовима света.

2. Веб Портал: www.srbijasvet.com
Србија на Виртурелној Мапи Света

Веб Портал
”www.srbijasvet.com”
Виртуелно поље и целовите поставке концепта на њему омогућавају
супериорне и ефикасне презентације. Веб портали постају центри за
комуникацију који већ превазилазе медијске моћи телевизије и других
конвенционалних медија.
Србија данас била би електронски облик транспоновања пројекта ”Стефан
Немања” на вирутелној изложби света.
Портал би био конструкција свих делова Пројекта, а проширио би се и на
делове које интернет по природи отвара, а то је отворена комуникација међу
људима. Истовремено, у садржајном смислу, Портал је прилика да се у првом
реду покажу најавангардније и највредније поставке српског духа из области:
уметности, науке, културе, традиције, духа у општем смислу.
Садржаји би били постављени тако да омогућавају универзалне благодети за
све посетиоце Портала, независно од њихове културе, порекла.

NIKITA MIKHALKOV

3. Филм о Светом Сави
Истинита Бајка о Праведном Краљевству и Часном Принцу

ПРЕМИЈЕРА ТАЈНЕ О БЛАГОРОДНОМ
КРАЉЕВСТВУ И ДОБРОМ ПРИНЦУ
ФИЛМ О СВЕТОМ САВИ
✤

Откривање лепоте о једној старој и божанској династији
и прича о Оцу и Сину, јесте истинска бајка која треба да
буде нови допринос човечанству. Филм о Светом Сави
треба да доживи своју планетарну премијеру, која јесте
плодоносни догађај отварања још једне цивилизацијске
приче о лепоти која спашава човека. Идеја о филму није
прича о наметању и надметању и надмудривању са
светом и његово посрпствовање, већ благодатни позив
да се отвори још једна тајна из које шикља лепота која је
тако потребна свету и свакој људској души. Уметнички
тим и Продукција мора бити у нивоу највећих светских
филмских остварења.

ANDREI RUBLEV

Филм о Светом Сави

БУДУЋНОСТ
Метрополитен Музеј, Њу Јорк

Изложба ”Свете Иконе”
Изложбе У Највећим Градовима Света

Скица најаве за Изложбу ”Свете Иконе”

Изложба ”Свете Краљевске Породице”
Изложбе У Највећим Градовима Света

Скица најаве за Изложбу ”Свете Краљевске Породице”

Премијера Филма о Светом Сави
Затворена Премијера У Једном Од Европских Краљевских Дворова
Пројекције у највећим градовима света

Скица најаве за Филм о Светом Сави
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„... а ако би нешто од свега овога некима изгледало таково да је најслабије,
ипак, боримо се, претрпимо, поднесимо храбро, присилимо мало себе. Јер
свет не остависмо ради одмора и раскоши него ради старања и борбе по
могућноству, ради примања обећаних добара.
”Прислимо дакле себе„, као што је речено, ” присилимо, јер у царство
небеско продире се на силу, и они који се отимају о њега успевају да га
уграбе„.
Јер нико ленив није никада постигао победу, нити је когод спавајући и
сањајући победио свога ратног непријатеља : оних су победни венци који
добро трче, који се труде, који се боре, који издрже трудове од борби.
Кроз многе невоље, каже Господ, ваља нам ући у царство небеско.”
Свети Сава

