
 
 
 
 

Поштовани, 

 

Лист „Гусле“, су једино издање који се на научно-популарни начин бави нашим 

најстаријим традиционалним инструментом и укупном проблематиком везаном за овај вид 

националног стваралаштва, али и другим бројним, занимљивим и образовним темама из 

нашеисторије, традиције, духовности, књижевности, етнологије, етномузикологије, 

уметности и сл. 

 

Стручни савет и редакција листа „Гусле“ окипљају неке од највећих академских и 

духовних ауторитета у Срба,високе интелектуалце који својим стручним текстовима у 

нашем листу желе да допринесу очувању аутентичних, традиционалних вредности нашег 

народа, али и да кроз њих поуче и васпитају младе генерације Срба. 

 

Циљ нам је очување културног идентитета нашег народа неуморним подсећањем на 

најлепше и најквалитетније садржаје поникле у том народу кроз векове,као самосвојни 

плод његовог сопственог знања, умећа, смисла за лепо и племенито. Из овакве замисли 

проистиче слоган листа „Гусле - Са Србима кроз  векове“, јер је идеја да на овакав начин 

покажемо нит једног историјски дугог и непрекинутог трајања, која је најбољи правац за 

кретање у будућност. 

 

Лист ће бити штампан на луксузном папиру и у колору, како и доликује тематици, 

садржају и квалитетним илустрацијама које планирамо да у њега уврстимо. 

Оваква врста часописа завређује да се појави као месечник, на радост оних људи који се 

баве научним темама из наведених области и читалаца које овакав садржај часописа 

интересује.  

Савез гуслара Србије као оснивач, ради на чисто аматерској основи већ 2о година и живи 

од милостиње људи који разумеју нашу проблематику и ентузијаста који носе све на 

плећима, само захваљујући томе што желе да спасу од заборава нешто што нас чини 

народом, а то је традиција и култура, кроз коју се виде све вредности једног народа. 

 

Лист „Гусле“ са којим смо конкурисали за улазак у секцију за науку и културу при 

УНЕСКО, за који смо добили усмене похвале на смотри светског фолклора у Грчкој 2оо6 

године. Била би заиста штета да овај часопис не излази пуним капацитетом како је 

замишљено. 

Ваше разумевање и помоћ је од пресудног значаја да наша замисао постане стварност у 

овим тешким временима, а пре свега и изнад свега, на корист и сваку другу добробит 

нашем народу. 

Унапред захвалан испред чланова стручног савета и редакције јединственог чувара српске 

традицвије, листа „Гусле“, 

 

Главни и одговорни уредник 

Жељко Чуровић 


