
26  | 20. април 2021.ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА

ИЛУСТРОВАНА У РАСЕЈАЊУ

НОВО ДОБА, 
НОВИ ИЗАЗОВИ

Српски народни савез из Америке 
је покровитељ међународног 
конкурса за најбољи есеј на 
тему односа наше дијаспоре и 
матице. За три најбоља ученичка 
и студентска рада обезбеђене су 
награде у вредности од 10.000 
америчких долара
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Т
им поводом разговарамо 
са Милошем Растови-
ћем, координатором за 
културу Српског народ-
ног савеза  у Америци, 
организације која  ба-

штини дугу традицију. Настала је 
почетком 20. века из потребе да се 
нашим исељеницима који су дошли 
у Америку осигура заштита на раду, 
а њиховим породицама финансиј-

ска сигурност. Године 1901. Сава 
Хајдин из Питсбурга је отпутовао за 
Њујорк како би добио подршку од 
Николе Тесле, тада већ признатог 
научника, за оснивање једног таквог 
друштва. Уз Теслину подршку, Хај-
дин је основао Српски православни 
савез Србобран и постао његов први 
председник. На конвенцији 1929. 
овај Савез се ујединио са Слогом, 
Слободом и Свесном Србадијом и 
тако постао Српски народни савез. 
Михајло Пупин је постао њен поча-
сни председник, а Никола Тесла га 
је на овом месту наследио 1935. 

- Издајемо и новине „Американски 
Србобран“, и то су уједно и најстари-
је српске новине које излазе у конти-
нуитету од 1906. на америчком кон-
тиненту. - каже Милош Растовић и 
додаје: - Ове године је 140 година зва-
ничних дипломатских односа између 
САД и Србије, који су успостављени 
14. октобра 1881. Српска дијаспора 
је активно учествовала у градњи тих 
односа, а данас се и дијаспора и ма-
тица суочавају са новим изазовима у 
градњи савремених односа.

Тим поводом Српски народни 
савез је покровитељ Међународног 
конкурса који ће доделити награде у 
вредности од 10.000 америчких до-
лара за најбоље есеје на тему односа 
дијаспоре и матице...

- Желимо да подстакнемо учени-
ке и студенте да размисле о новим 
могућностима које ће унапредити 
односе САД и Канаде са једне и Ре-
публике Србије са друге стране, пре 
свега младе људе који живе на аме-
ричком тлу, да размишљају о земљи 
свог порекла и шта би они могли да 
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учине на побољшању односа Срба у 
расејању и у домовини. Доделићемо 
и три награде: новчана стипендија 
студенту постдипломцу у износу од 
3.500 америчких долара, новчана 
стипендија студенту на основним 
студијама у износу од 2.500 аме-
ричких долара, и новчана стипен-
дија ученику у средњој школи у из-
носу од 2.500 америчких долара. За 
свакога су обезбеђени и производи 
у вредности од по 500 америчких 
долара. 

Које културне, спортске и хума-
нитарне манифестације организује 
Српски народни савез? 

- У последњих осам година помо-
гли смо да се сакупи и донира више 
од  милион и по долара српским 
православним црквама, дечијим 
црквеним камповима, хуманитар-

ним организацијама, културним 
друштвима... Прошле године смо 
даривали стипендије ученицима 
и студентима на колеџима и уни-
верзитетима у вредности од око 78 
хиљада долара. Тренутно радимо на 
промоцији позоришне представе 
„Две жене и један рат“ са Маријом 
Бергам и Вјером Мујовић у главним 
улогама. Сваке године, од 1936, Са-
вез организује најстарији српски 
кошаркашки турнир у Америци. Ма-
нифестација „Три српска дана“ коју 
је покренуо Михајло Пупин тради-
ционално се организује од 1917. у 
Питсбургу. Сваке године се органи-
зује и Фестивал српског филма на 
Питсбуршком универзитету (који је 
постао веома популаран), а од 2019. 
и у Вашингтону и Бостону. Такође, 
организовали смо промоцију филма 

„Теслин народ“ 2019. као и догађај 
„Јасеновац: неизговорени геноци-
ди и холокауст, 1941 – 1945“ у аме-
ричком Конгресу у Вашингтону. 
И Новак Ђоковић је постао поча-
сни члан Српског народног савеза  
2015. �
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Четврта конвенција Српског народног савеза 1905.   
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