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SVIMA RAGUŽIMA, SRODNICIMA I PRIJATELJIMA 

 
 
PREDMET: Zamolba za sponzorstvo 
 
Poštovani, 
 
Veliko mi je zadovoljstvo što Vas mogu izvijestiti da sam napisao novu knjigu s naslovom:  

„ETNOGRAFIJA HRVATA KATOLIKA U HUMNINI 
OD POČETKA XVII. DO KRAJA XX. STOLJEĆA“ 

u kojoj sam detaljno opisao 60 poglavlja. Sva ta poglavlja obuhvaćaju navedeni prostor i 

razdoblje u kome se izmijenilo šest državnih režima i oslikavaju naše pretke u kakvim su 

prilikama i neprilikama živjeli; na kakav su način gradili stambene i gospodarske objekte, 

kako su ih opremali, s kakvim su se pokućstvom i posuđem služili, koje su sve plodove 

ubirali, i kako su ih u prehrani pripremali i s njima se hranili. 

U tim poglavljima opisana je Gospodarska djelatnost i posebno sve njezine grane od 

stočarstva i zemljoradnje, te voćarstva i povrtlarstva do pčelarstva. I na kraju, opisane su 

Duhovne i kulturne vrednote Hrvata katolika u Humnini u tom razdoblju. Pojedinačno su 

opisani svi usjevi i njihovi plodovi, sva pokućstva i posuđe i način pripremanja svih obroka s 

kojim su se hranili, te sva oruđa i razni alati s kojim su se služili. To zajedno nigdje nema, 

osim u ovoj knjizi.  

Stoga Vam se obraćam zamolbom ako možete i želite biti sponzori da to učinite zaključno s 

10. ožujkom ove godine, kako bih Vas mogao objaviti u rečenoj knjizi. Poslije toga, u ožujku, 

knjiga će se tiskati, a tijekom proljeća održat će se predstavljanja. 

Uplatu možete izvršiti u CROATIA BANKA u Požegi na slijedeći račun: 

IBAN: HR0324850031000009027 

Poziv na broj: 4100189433 

Molim sve koji će se odazvati kao sponzori da točno navedu svoje podatke, ime i prezime i 

mjesto prebivališta, i ako znaju kojem rodu Raguža pripadaju. 

 

Unaprijed se svima srdačno zahvaljujem! 

 

Dne, 4. veljače 2020. godine       AUTOR: 

Stojan Raguž Gunjinović 


